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في سرنا وجهرنا، أنعم علينا بنعمته وفضله لنتمم  نشكر اهلل العلي القدير الذي يسر لنا أمرنا وأعاننا  
 هذا البحث.

 فيه.  نشكر األساتذة الكرام الذين أناروا لنا درب العلم وأعانونا على السير

المتواضع، األستاذ المشرف"ودان   نشكر أستاذنا المحترم الذي كان له الفضل في هذا  الصنيع  
 بوعبداهلل".

ر إلى السادة األساتذة أعضاء لجنة المناقشة على تفضلهم بقبول  وكما أتوجه بخالص الشكر والتقدي
 مناقشة هذا البحث وتقييمه.

 ء من قريب أو من بعيد.واهذا العمل س  في إنجاز، كل من أعانني  وأشكر

إلى من زرع التف اؤل في دربنا وقدم لنا المساعدة والتسهيالت واألفكار والمعلومات، ف لهم منا كل  
 الشكر.

 

 وشكرا.                                                        
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                                                                                                                                                                           :ثقديم    

شهدث دول العالم العدًد مً ألاشماث اإلااليت والاكخصادًت عبر العصىز اإلاخخلفت التي ما لبثذ أن               

اهتهذ واخدة ختى ظهسث أخسي، وكاهذ كل واخدة جخخلف عً ألاخسي مً خيث هىعها وشدتها وآثازها 

 والسىق الري وكعذ فيه.

وذلك ألن الىفؽ اإلاصدز السئيس ي سىاق وأشد  خساسيت، ي مً أهم ألا ويعخبر سىق الىفؽ العالم          

ئلى خد آلان، وهظسا لحساسيخه فهى ًخعسض دوما للعدًد مً ألاشماث السعسيت  0591للؼاكت في العالم مىر 

وئزساء التي جخل بخىاشن الاكخصادًاث الدوليت، خاصت التي ًلعب فيها كؼاع اإلادسوكاث دوزا مهما في بىاء 

 الىػني. كىاعد الاكخصاد

ث، مً خلال جىسع وجظاعف فالىفؽ مىزد استراجيجي حعخمد عليه الكثير مً الدول في حميع اإلاجال         

هخاحه واستهلاكه، وللد جصاًدث أهميخه لدي اإلاصدزيً له وذلك لعخمادهم عليه في جىفير معدلث ئ

 هامت  الدول ًدخل كؼاع اإلادسوكاث مكاهتوالجصائس كغيرها مً سخلساز، السيىلت اللاشمت وجدليم الىمى والا 

 . %59في اكخصادها كىجها حعخمد في جصدًسها على سلعت واخدة أساسيت وهي اإلادسوكاث بيسبت جفىق 

جخجه الجصائس ئلى مىاحهت هر  ما وبما أن سىق الىفؽ دائما عسطت للمخاػس والخللباث فدائما       

، التي حعخبر صادًت اإلاخخلفت والتي مً بينها السياست الىلدًتالخللباث عً ػسيم اسخخدام سياساتها الاكخ

بت الخضخم واسخلساز اإلاسخىي مً أهم أدواتها فهي حسعى دائما ئلى جدليم الاسخلساز اإلاالي والىلدي، ومداز 

م لألسعاز ومكافدت البؼالت وجدليم معدلث همى معخبرة، فهي حشكل آليت فعالت لحماًت الاكخصاد العا

 الىػني.

 إلاشكالية الرئيسية:

 اهؼلاكا مما سبم ًمكىىا ػسح ؤلاشكاليت الخاليت:       

                            ألازمات املالية في الجسائر ؟  مىاجهةمدي فعالية السياسة النقدية في  ما 

 وعليه جم ػسح الدساؤلث الخاليت:

  ماهى ؤلاػاز الىظسي للسياست الىلدًت؟ وهل اللجىء ئلى هر  ألاخيرة في خال وكىع أشمت ماليت سيكىن ذو

 هديجت ئًجابيت؟

  ما هي آثاز جللباث أسعاز البترول على الاكخصاد الجصائسي؟ وهل ًمكً الخخلص مً الخبعيت

 الاكخصادًت للمدسوكاث؟

  اججا  أشماث جللباث أسعاز البترول؟هل ألدواث السياست الىلدًت أًت فعاليت 

  الفرضيات:

 دزاسدىا كأي دزاست أخسي جلىم على عدة فسطياث وجخمثل فيما ًلي:        

 حعخبر السياست الىلدًت أجها ئحساءاث جلىم بها السلؼت الىلدًت وذلك باسخخدام مجمىعت مً ألادواث ،

يجت مسطيت ولكً بالخيسيم مع السياساث و اللجىء ئليها في خال وكىع أشمت ماليت سيكىن ذو هد

 ؛الاكخصادًت الباكيت 

لسج، والري لى الاكخصاد الجصائسي ع سلبيا للد أثسث ألاشماث التي خدثذ في سىق الىفؽ العالمي 

 وهلص في السيىلت؛ ميزاهيخه العمىميتعجص في 
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   ًمكً الخخلص مً الخبعيت الاكخصادًت للمدسوكاث عً ػسيم فخذ أبىاب الخىىيع الاكخصادي؛ 

 ألاشماث التي جىاحهها وذلك باسخخدام أدواتها اإلاخخلفت وئن  سياست الىلدًت حسخؼيع معالجت بععال

 لم جكً لها فعاليت فاجها سخلجأ ئلى الخمىيل غير الخلليدي.

 أهمية املىضىع وأهدافه: 

جكمً أهميت اإلاىطىع في ئًظاح مدي أهميت السياست الىلدًت في الاكخصاد الجصائسي كىجها حساهم في        

 جدليم الاسخلساز الداخلي والخازجي للدولت، وكما جخجلى أهداف البدث فيما ًلي:

 معسفت اإلالصىد مً السياست الىلدًت وأدواتها وأهم اللىىاث التي جيخلل بها؛ 

 في مىاحهت ألاشماث اإلاخعللت بأسعاز البترول؛فعاليت السياست الىلدًت ى مدي الاػلاع عل 

 .زؤيت أهم ألادواث التي سىف جلجأ ئليها الجصائس في ظل عدم هجاعت السياست الىلدًت بأدواتها الخلليدًت   

 املنهج املستخدم في البحث:

في الجاهب الىظسي لكلا الفصلين  والخازيخيهر  على اإلاىهج الىصفي للد جم الاعخماد في دزاسدىا         

ألاول والثاوي، أما بخصىص الفصل الثالث وهى الجاهب الخؼبيلي فلد جم اسخخدام اإلاىهج الاسخيباػي 

 وذلك عىد جدليل اإلاعؼياث الاكخصادًت والىلدًت.

 :ما ًلي جسحع ئلىأسباب اختيار املىضىع: 

 يكخصاد هلدي وبىكالا واإلاخمثل فيىا، ألن مىطىع البدث ًىدزج طمً جخصص، 

 معسفت السياست الىلدًت وكيف ًخم اسخخدام أدواتها في مىاحهت ألاشماث وخاصت البتروليت منها؛ 

  ألاشمت اإلااليت الحاليت وكيف سدخم معالجتها باسخخدام أدواث السياست الىلدًت الخلليدًت وغير

 الخلليدًت.

 ثحديد إطار الدراسة:

، فهي الفترة 2102ئلى  2112ن جكىن الدزاست خىل الاكخصاد الجصائسي في الفترة اإلامخدة مً عمدث أ       

 .التي ظهس فيها اسخلساز ألسعاز البترول ثم اهخفاطه بديث أثس بالسلب على الاكخصاد

 املستخدمة في البحث: إلاحصائيات

جم الاعخماد في هرا البدث على الخلازيس السىىيت واإلايشىزاث ؤلاخصائيت لبىك الجصائس، باإلطافت ئلى        

 ابك(، صىدوق الىلد العسبي.الخلسيس السىىي إلاىظمت ألاكؼاز العسبيت اإلاصدزة للبترول ) أو 

 خطة البحث:

اإلاىطىع ئلى ثلاثت فصىل وذلك كما حابت على ألاسئلت اإلاؼسوخت كسمىا لدزاست اإلاىطىع كصد ؤلا        

 ًلي:

جىاولىا في الفصل ألاول ؤلاػاز الىظسي للسياست الىلدًت، فخؼسكىا ئلى مفهىمها وجازيخها ئطافت ئلى أدواتها 

 وأهدافها وكرا عىاملها وشسوغ هجاخها، ووسائلها في الدول الىاميت.

إلااليت بديث حعسفىا عليها وذكسها أهم خصائصها أما في الفصل الثاوي فلد أوليىا اهخمامىا لألشماث ا      

وأصىافها وكرلك مساخلها وأسبابها، وأهم اإلاإشساث التي جيبإها بددوثها، وفي ألاخير جم ذكس أهم ألاشماث 

 التي مسث على العالم.
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أما بخصىص الفصل الثالث كمىا بدزاست كيف جخم معالجت ألاشماث اإلااليت وذلك باسخخدام أدواث      

سياست الىلدًت، وزكصها على خالت الجصائس، فلد مسزها ئلى ذكس أهم أشماث جللباث سعس البترول التي ال

وكعذ في الجصائس، وذلك باعخباز ها ل جملك سىق مىفخذ وأجها حعخمد على اإلادسوكاث في صادزاتها، ئذن فهى 

م الخىاشن الداخلي والخازجي، مصدز ألاشماث الىخيد، وكيف للسياست الىلدًت أن جلعب دوز فعال في جدلي

كما جؼسكىا أًظا ئلى أهم ألادواث اإلاسخخدمت مً ػسف البىك اإلاسكصي الجصائسي في مىاحهت ألاشماث 

وؤلاحساءاث اللاشمت لخجىب وكىعها مسخلبلا، أهم الخددًاث التي جىاحه مساز السياست الىلدًت في 

 الجصائس.

مت، أعلبىاها بالىخائج اإلاخىصل ئليها، كما خاولىا ئثباث صحت أو وأخيرا، أجهيىا عملىا هرا بخاجمت عا      

كصد النهىض بالكخصاد الىػني هفي الفسطياث السابلت، ثم كدمىا مجمىعت مً الاكتراخاث والخىصياث 

 .وجخليصه مً الخبعيت الاكخصادًت للمدسوكاث
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 جمهيذ:

ئط ًخد٤٣ هظا بىاؾُت الؿُاؾاث ، ا٢خهاصَيأي صولت هى جد٤ُ٣ اؾخ٣غاع وهمى هضٝ                

 هى حٗل الا٢خهاص ٢ىي ومخىاػن. ألاؾاس يوالتي هضٞها  هظا اإلاجا٫الا٢خهاصًت اإلاؿُُغة في 

٦ما أن الؿُاؾت الى٣ضًت حٗخبر مً أهم هظه الؿُاؾاث في ٧ىنها آلُت خغ٦ُت ح٨ٗـ ؤلاحغاءاث              

 اخخُاحاثٖغى الى٣ىص أو الخىؾ٘ الى٣ضي ختى ًىا٦ب  بًبِالٟٗالت التي حؿمذ للؿلُاث الى٣ضًت 

 . ٢خهاصًحناإلاخٗاملحن الا

 ى٣ؿمها ٧الخالي:وؾىدىاو٫ في هظا الٟهل زالزت مباخث وؾ            

 و٫: ماهُت الؿُاؾت الى٣ضًت اإلابدث ألا 

 ي: أهضاٝ وأصواث الؿُاؾت الى٣ضًت اإلابدث الثاو

 اإلابدث الثالث: الؿُاؾت الى٣ضًت في الضو٫ الىامُت.
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 املبحث ألاول: ماهيت السياست الىلذًت

للؿُاؾت الى٣ضًت أهمُت حلُلت ٖىض أٚلب الضو٫ وطل٪ إلاا لها مً صوع ٞٗا٫ و٦بحر في ا٢خهاصًاث            

اث أؾٗاع الهٝغ   ......الخ،والٟائضة.الضو٫، ئط أنها حٗخبر ألاصاة الغئِؿُت لخد٤ُ٣ اؾخ٣غاع وزباث في مؿخٍى

اث الا٢خهاصًت التي خُث ؾىدىاو٫ في هظا اإلابدث مغاخل جُىع الؿُاؾت الى٣ضًت ومٟهىمها، أهم  الىٍٓغ

 جىاولتها.

 :املطلب ألاول: جاريخ السياست الىلذًت وجطورها

 ُٞما ًلي و ،ٖلى صوع وأهمُت الؿُاؾت الى٣ضًت مغث الؿُاؾت الى٣ضًت بخُىعاث هامت او٨ٗؿذ            

 ؾىىضح أهم اإلاغاخل التي مغث بها الؿُاؾت الى٣ضًت وهي ٧الخالي:

مؿخىي ألاؾٗاع  تهضٝ الؿُاؾت الى٣ضًت ئلى خماًت ٢ُمت الٗملت مً الخ٣لباث التي جإزغ ٖلى املرحلت ألاولى:

الى٣ضي  الاؾخ٣غاع ٦مُت وؾائل الضٞ٘، زم جُىع ألامغ لُهبذ الهضٝ منها جد٤ُ٣  مً زال٫ الخد٨م في

 1في جد٤ُ٣ أهضاٞها. الا٢خهاصًتوصٖم الؿُاؾت 

ت ئزغ وهي اإلاغخلت التي ْهغث  املرحلت الثاهيت: الٗاإلاُت خُث ٢للذ ٦ثحرا مً ٢ضعة  ألاػمتٞيها ألا٩ٞاع ال٨جًز

، وعأث أن الؿُاؾت اإلاالُت هي الا٢خهاصيالؿُاؾت الى٣ضًت في جدٟحز الُلب ال٨لي و الحٟاّ ٖلى الخىاػن 

 .صعة ٖلى جد٤ُ٣ طل٪األاصاة الىخُضة ال٣

( خُث جغاحٗذ 1955-1951بالؿُاؾت الى٣ضًت زال٫ الٟترة ) الاهخماموهي التي ٖاص ٞيها املرحلت الثالثت: 

أهمُت الؿُاؾت اإلاالُت ٧ىنها لم جٟلح في مداعبت الطخم الظي اقخض بٗض الحغب الٗاإلاُت الثاهُت مً زال٫ 

مً  الا٢خهاصًتأصواتها، لظل٪ أنبدذ الؿُاؾت الى٣ضًت هي ألا٦ثر ٢ضعة ٖلى جد٤ُ٣ أهضاٝ الؿُاؾت 

 ٗغى الى٣ضي.زال٫ الخد٨م في ال

وهي التي اقخض ٞيها الى٣اف والجض٫ بحن أههاع الؿُاؾت اإلاالُت وأههاع الؿُاؾت الى٣ضًت،  املرحلت الرابعت:

ضمان الا٢خهاصيو٢ض بضأ هظا الجض٫ ٖلى ًض  ٩ي )ملخىن ٍٞغ ت M.Fridman ألامٍغ ( الظي آمً هى ومجمٖى

لى الى٣ٌُ مً طل٪ الا٢خهاصي ؾخ٣غاعالا مٗه ب٣ضعة الؿُاؾت الى٣ضًت وخضها صون ٚحرها في جد٤ُ٣  ، ٖو

ئلى مؿخىي الخىاػن وجد٤ُ٣  الا٢خهاصًغي اإلاالُىن أن الؿُاؾت اإلاالُت لضيها الخأزحر ألا٢ىي في ئٖاصة 

امت الا٢خهاصًتألاهضاٝ  ٤ زالث بٖؼ ٩ي)والتر هللغ( الظي ًإمً بأهمُت ٧ل  الا٢خهاصي، زم حاء ٍٞغ ألامٍغ

مً زال٫ اإلاؼج بحن أصواث الؿُاؾخحن بال٣ضع اإلاىاؾب  غاع الا٢خهاصيفي جد٤ُ٣ الاؾخ٣ مً الؿُاؾخحن

  2لخد٤ُ٣ الهضٝ اإلاُلىب.

 

 

 

 

 

                                                           
ل،الؿُاؾت الى٣ضًت بحن ال٣ٟه ؤلاؾالمي و الا٢خهاص الىيعي،اإلاٗهض الٗالمي لل٨ٟغ ؤلاؾالمي،1981،م159.   1-ولُض مهُٟى قاَو

  2-مدمضي٠ُ هللا ال٣ُا بغي ، صوع الؿُاؾت الى٣ضًت في الاؾخ٣غاع والخىمُت الا٢خهاصًت، صاع ُٚضاء ، ٖمان، 2011،م19.
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 :املطلب الثاوي: مفهوم السياست الىلذًت

٠ للؿُاؾت الى٣ضًت                 :أهمهاوهظ٦غ   هىا٥ الٗضًض مً الخٗاٍع

ها ٖلى G.L.Bash  حٍٗغ٠ الح٩ىمت مً ٖمل ًإزغ بهىعة ٞٗالت في حجم وجغ٦ُب  :"ما ج٣ىم بهأنها٣ٞض ٖٞغ

 1اإلاىحىصاث الؿائلت التي ًدخٟٔ بها ال٣ُإ ٚحر اإلاهغفي ؾىاء ٧اهذ ٖملت أو وصائ٘ أو ؾىضاث خ٩ىمُت"

ها حغاءاث الى٣ضًت بهٝغ الىٓغ ٖما ئطا ٧اهذ حكمل حمُ٘ ال٣غاعاث وؤلا نها:"بأ ٢Einzigخهاصي الا و٢ض ٖٞغ

حغاءاث ٚحر الى٣ضًت التي تهضٝ ئلى الخأزحر في الىٓام ٚحر ه٣ضًت، و٦ظل٪ حمُ٘ ؤلا ضًت أم أهضاٞها ه٣

 2الى٣ضي"

ها جمثل:" مجمٕى الخضابحر اإلاخسظة مً ٢بل الؿلُاث الى٣ضًت الظي ًغي بأنها  George Pariente ٦ما ٖٞغ

"أزغ ٖلى الا٢خهاص لًمان اؾخ٣غاع أبُٛت ئخضار   3ؾٗاع الهٝغ

ٖغى الى٣ىص أو الخىؾ٘  يبِحغاءاث الالػمت التي جم٨ً الؿلُاث الى٣ضًت مً ٖلى أنها: ؤلا  أًًا حٗٝغو 

الى٣ضي لُخماش ى و خاحت اإلاخٗاملحن الا٢خهاصًحن، وهي هضٝ البى٪ اإلاغ٦ؼي في مماعؾخه للغ٢ابت ٖلى 

م ٖلى مٗضالثالى٣ىص،  أو ، ٨ً لهظه الؿُاؾت أن ج٩ىن ج٣ُُضًتالٟائضة و ٖلى قغوٍ ال٣غوى، ٍو

 4جىؾُٗت)ؾُاؾت ه٣ىص الؿى١ الجُضة(.

ت ؤلاحغاءاث التي جخسظها الضولت ؤلا  ؾالم:في ؤلا  وحٗٝغ   و ئصاعتها،  ؾالمُت لخىُٓم قإون الى٣ضأنها مجمٖى

ٗت ؤلا حغاءاث و الخبكٍغ أن ج٩ىن جل٪ ؤلا   5ؾالمُت.ضابحر مخ٣ٟت م٘ أخ٩ام الكَغ

اإلاغ٦ؼي في ٦مُت الى٣ىص و مٗضالث أؾٗاع الٟائضة ضًت هي ٖباعة ًٖ ؾُُغة البى٪ طن ٞالؿُاؾت الى٣ئ

اصة ٦مُت الى٣ىص و جسٌُٟ أؾٗاع الٟائ ضة بٛغى جد٤ُ٣ أهضاٝ الؿُاؾت الا٢خهاصًت، خُث حٗمل ٖلى ٍػ

جسٌُٟ ٦مُت الى٣ىص في ٞتراث الخىؾ٘، بهضٝ اإلاداٞٓت ٖلى الاؾخ٣غاع و في ٞتراث الاه٨ماف، وعٞٗها و 

 الخىاػن الا٢خهاصي. 

 :لثالث: السياست الىلذًت في الىظرياث الاكتصادًتاملطلب ا

ت الى              اث الا٢خهاصًت التي ع٦ؼث ٖلحٗخبر الىٍٓغ ى أزغ الى٣ىص و اإلاؿخىي الٗام ٣ضًت مً أهم الىٍٓغ

اث و  لألؾٗاع، و ُٞما ًلي  : ٧اآلحي هيوؿخٗغى أهم الىٍٓغ

 الىظريت الكالسيكيت: -1

ت ال٨مُت للى٣ىصالؿُاؾت الى٣ضًت في الخدلُل  ، و ٢ض اؾدىضث هظه ال٨الؾ٩ُي ًم٨ً اؾخيباَها مً الىٍٓغ

ت ئلى ٖضة اٞتراياث وهي  :٧الخالي الىٍٓغ

 (  M( مخٛحر جاب٘ للخٛحراث الحانلت في ٦مُت الى٣ىص)p*ئن اإلاؿخىي الٗام لألؾٗاع )

بالضزل، والضزل زابذ في ألاحل ( ٞهى مغجبِ M( ال ًخأزغ بخٛحر ٦مُت الى٣ىص)T*ئن الحجم ال٨لي للمباصالث)

 زابذ في ألاحل ال٣هحر   Tئطن   ال٣هحر

                                                           
  1-نالح مٟخاح، الى٣ىص و الؿُاؾت الى٣ضًت، صاع الٟجغ ، الجؼائغ، 2005، م98.

.98،مؾاب٤ مغح٘، مٟخاح نالح  - 2  

  3-ألازًغ أبى ٖالء ٖؼي، الىا٢ُٗت الى٣ضًت في بلض بترولي،صاع  الُاػوعي الٗلمُت ، ألا عصن،2014، م159.

اث الجامُٗت، الُبٗت الغابٗت، الجؼائغ، 2004، م53.   4- ٖبض اإلاجُض ٢ضي، مضزل ئلى الؿُاؾاث الا٢خهاصًت ال٩لُت، صًىان اإلاُبٖى

.158،محع سابممغ، لولُض مهُٟى قاَو- 5
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ت الضوعان)  .ها جخى٠٢ ٖلى ٖىامل زاعحُت( ٖامل مؿخ٣ل وزابذ في ألاحل ال٣هحر  ألنV*ئن ؾٖغ

ت صوعان اإلاٗامالث)مٗاملت الخباص٫( لِٟكغ و٢ض ناٚها ٧الخالي ت نُٛت ؾٖغ  : و٢ض اهبث٤ مً هظه الىٍٓغ

MV = PT                                                            

 : خُث أن

M  زال٫ ٞترة مُٗىت. الا٢خهاص: مخىؾِ ٦مُت الى٣ىص في 

V.ت جضاو٫ الى٣ىص زال٫ هٟـ الٟترة  : ؾٖغ

P.اإلاؿخىي الٗام لألؾٗاع : 

T.ئحمالي اإلاباصالث التي جمذ زال٫ هٟـ الٟترة : 

لٗام لألؾٗاع بىٟـ اليؿبت وهٟـ الخٛحر في ٦مُت الى٣ىص ًإصي ئلى حٛحر اإلاؿخىي او هظه اإلاٗاصلت جثبذ أن 

صلت الخباص٫ ججاه، بمٗنى أن ٦مُت الى٣ىص اإلاٗغويت حؿاوي ٦مُت الى٣ىص اإلاُلىبت، وباٖاصة جغجِب مٗاالا

 1: ( هى(Pؾٗاعٞان اإلاؿخىي الٗام لأل 

P = MV / T                                                    

ت -2  : الىظريت الكنًز

ت هدُجت أل٩ٞاع حىن               ، وأزبدذ ٦1929ُجز بٗض أػمت ال٨ؿاص الُٗٓم  مُىا عصْهغث هظه الىٍٓغ

ت ال٨الؾ٨ُُت وبُيذ يغوعة جضزل الضولت في الٗملُت الا٢خهاصًت.  ٞكل الىٍٓغ

ٖلى الجاهب الى٣ضي الظي حٗل مً الخٛحر في ٦مُت الى٣ىص الٗامل الغئِس ي  و٢ض احؿم جدلُل ٦ُجز           

 2في الخأزحر ٖلى اإلاؿخىي الٗام لألؾٗاع، وممحزاث جدلُله ما ًلي:

طل٪ )َلب الى٣ىص لٛغى  وأَل٤ ٖلىٖلى صعاؾت الُلب ٖلى الى٣ىص باٖخباعها مسؼن للثروة  ع٦ؼ  -

 اإلاًاعبت( 

 بٗضم الٟهل بحن الا٢خهاص الُٗني والا٢خهاص الح٣ُ٣ي  حز جدلُل ٦ُجز جم  -

 ال ًإصي ئلى خالت الدكُٛل ال٩امل أوضح ٦ظل٪ بأن الخسٌُٟ الٗام لألحىع ٢ض   -

وضح أن الٗما٫ يهخمىن باألحغ ألاؾمى أ٦ثر مً ال جخمخ٘ باإلاغوهت ال٩املت، ٦ما أأن ألاؾٗاع وألاحىع  أوضح -

 ن للخضإ الى٣ضي مما حٗلهم ًخٗغيى ألاحغ الح٣ُ٣ي 

 جسً٘ للجمىص في الاججاهحن  ججاه الخىاػلي، ٦ما أن ألازمان أًًا خؿب ٦ُجز حىع حامضة في الاألا   -

أ٦ض ٦ُجز ئم٩اهُت خضور البُالت واؾخمغاعها في خالت ٖضم جضزل الضولت مً زال٫ جدٟحز الُلب   -

اصة ٦مُت الى٣ىص في خالت الدكُٛل ال٩امل ؾخإصي  اصة ألاؾٗاع الٟٗا٫، وأن ٍػ وأن خالت الدكُٛل ئلى ٍػ

                                                                                                                                           ال٩امل ال جخد٤٣ بك٩ل صائم.

                                                                                              

                                                           
.41 -39ب٤ ، م ما٘ ؾمغح، ال٣ُا بغي مدمض ي٠ُ هللا   1  

.49 48،م مب٤ ابغي، مغح٘ ؾ مدمض ي٠ُ هللا ال٣ُا 2  
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ت ٩ًىن لثالزت صواٞ٘ وهي ت ال٨جًز  1: والُلب ٖلى الى٣ىص في الىٍٓغ

 *طلب الىلود بذافع املعامالث :

دىاؾب مٗه ٌٗخمض َلب الى٣ىص خؿب ٦ُجز ٖلى الىمِ الؼمني بحن اؾخالم ألاٞغاص للضزل وئ هٟا٢ه، ٍو

 َغصًا .

 : حتياططلب الىلود بذافع الا *

٦ما أن  باتهماؿخًغي أن ألاٞغاص ًدخٟٓىن بالى٣ىص إلاىاحهت ما ٢ض ًُغأ لهم مً أقُاء ٚحر مخى٢ٗت في 

ض مً َلب ألاٞغاص للى٣ىص اؾخٗضاصا إلاخُلباث اإلاؿخ٣بل.  صعحت ٖضم الـخأ٦ض جٍؼ

 : طلب الىلود بذافع املضاربت*

ًٖ الٟغ١ بحن الثمً الحايغ للؿىضاث وزمنها في اإلاؿخ٣بل، ٞٗىضما ًخى٢٘ الٟغص أن أؾٗاع ة ٖباع هى 

٣لل ما بدىػجه مً الى٣ىص،  اجه منها ٍو اصة مكتًر الٟائضة ٖلى الؿىضاث ؾحرجٟ٘ في اإلاؿخ٣بل ٞاهه ٣ًىم بٍؼ

 وال٨ٗـ في خالت اهسٟاى ؾٗغ الٟائضة في الؿى١ ًٖ مؿخىاه الٗاصي.

 : الىلذًتالىظريت -3

ضمان، وجخمثل أهم أ٩ٞاع الى٣ضًحن في أؾؿها            ٩ي مُلخىن ٍٞغ لى عأؾهم ألامٍغ عواص مضعؾت ق٩ُاٚى ٖو

 : ماًلي

 هُال٢ا مً م٩ىهاث الثروة لضي ألاٞغاص خؿب أهىإ ألانى٫ اهخمىا بالُلب ٖلى الى٣ىص ا -

ىص مً زال٫ الخٛحر في ئحمالي الثروة و٦ُُٟت ئن ئحمالي زغوة ألاٞغاص هى الٗامل اإلادضص للُلب ٖلى الى٣  -

 ، ٖىهغ بكغي ه٣ىص، ؾىضاث وأؾهم، أنى٫ خ٣ُ٣ُت جىػَٗها ٖلى ٖىانغها اإلاسخلٟت

ًؼصاص الُلب ٖلى الى٣ىص ٧لما اهسًٟذ ج٩لٟت الاخخٟاّ بها، وهي م٣ضاع الٗائض الظي ًدىاػ٫ ٖىه الٟغص   -

لى اؾخٗملها ٣ٞض يحى بالٗائض الظي ٧ان ؾُدهل ٖلُه  ٖىض جسلُه ًٖ ألانى٫ اإلاالُت، ٞاطا اخخٟٔ بها

  2في أنى٫ أزغي وال٨ٗـ.

 :الىلذًتوي: أهذاف وأدواث السياست املبحث الثا

جُب٤ُ الؿُاؾت الى٣ضًت في أي صولت البض أن ٩ًىن مً وعائها جد٤ُ٣ هضٝ مخٗل٤  باالؾخ٣غاع                

ت مً ألاصواث التي  الا٢خهاصي والخىاػن، ول٩ي جىجح في الىنى٫ ئلى مبخٛاها ًجب أن حؿخسضم مجمٖى

لُه ؾيخُغ١ في هظا اإلابدث ئلى أهم أهضاٝ الؿُاؾت الى٣ضًت وأصوا تها سخغها البى٪ اإلاغ٦ؼي، ٖو

 .اإلاؿخٗملت ، باإلياٞت ئلى أهىاٖها و٢ىىاث اهخ٣الها

 :املطلب ألاول: أهذاف السياست الىلذًت

 : جى٣ؿم أهضاٝ الؿُاؾت الى٣ضًت ئلى ماًلي

 :النهائيتهذاف ألا  -1

ٗاث الى٣ضًت جدباًً مً               ال٣اهىن  هضاٝ، ٞمثال ًىوخُث الخىؾ٘ و الخهي٠ُ في هظه ألا  ئن الدكَغ

 1:ماًلي اإلاخٗل٤ بالى٣ض و ال٣غى في الجؼائغ ٖلى 90/10

                                                           
.51، م ب٤اؾ مدمض ي٠ُ هللا ال٣ُا بغي، مغح٘ 1  

-الكُش أخمض ولض الكِباوي، ٞٗالُت الؿُاؾت الى٣ضًت واإلاالُت في جد٤ُ٣ الخىاػهاث الا٢خهاصًت ال٩لُت في ْل بغامج ؤلانالح الا٢خهاصي،مظ٦غة 

ما٫ والخجاعة الضولُت، حامٗت ؾ٠ُُ، الجؼائغ،  ا٢خهاصًاث، جسهو ماحؿخحر .55، م 2012ألٖا 2  
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حر أًٞل الكغوٍ لىمى مىخٓم " جخمثل مهمت البى٪ اإلاغ٦ؼي في مجا٫ الى٣ض و ال٣غى و الهٝغ ٖلى جٞى

ني، و الحٟ ىُت م٘ الؿهغ ٖلى الاؾخ٣غاع اّ ٖليها باهماء حمُ٘ الُا٢اث ؤلا لال٢خهاص الَى هخاحُت الَى

 الخاعجي للى٣ض.الضازلي و 

و لهظا الٛغى ٩ًل٠ بدىُٓم الحغ٦ت الى٣ضًت و ًىحه و ًغا٢ب بجمُ٘ الىؾائل اإلاالئمت جىػَ٘ ال٣غى و 

"  ٌؿهغ ٖلى خؿً ئصاعة الخٗهضاث اإلاالُت ججاه الخاعج و اؾخ٣غاع ؾى١ الهٝغ

مىما هجض ألا  ٗاث جضوع خى٫ الٗىانغ الٖو  : خالُتهضاٝ في البالص الٗغبُت هدُجت اؾخ٣غاء الدكَغ

 جد٤ُ٣ الاؾخ٣غاع الى٣ضي  -

 يمان ٢ابلُت نٝغ الٗملت و الحٟاّ ٖلى ٢ُمتها الخاعحُت  -

 حشجُ٘ الىمى الا٢خهاصي  -

 اإلاؿاهمت في ئوكاء أؾىا١ مالُت و ه٣ضًت مخُىعة  -

 جد٤ُ٣ الخىاػن الضازلي و الخاعجي. -

 الوسيطيت :هذاف ألا  -2

ت اإلاخٛحراث الى٣ضًت ال٣ابلت  ، و للمغا٢بت بىاؾُت الؿلُاث و التي لها  ٖال٢ت باألهضاٝ النهائُتهي مجمٖى

 : ؾُُُت ٖمىما هىا٥ زالزت أهضاٝ و

 : معذل الفائذة *

 ً جىلي الؿلُاث الى٣ضًت اهخماما ٦بحرا لخ٣لباث أؾٗاع الٟائضة هٓغا إلاالها مً أهمُت باليؿبت للمؿدثمٍغ

ًاث   جى٠ُْ مضزغاتهم.والٗائالث، ٞهي جمثل لهم ج٩لٟت ٢غويهم وحٍٗى

حؿعى الؿلُاث الى٣ضًت ئلى اإلاداٞٓت ٖلى الخٛحراث في مٗضالث الٟائضة يمً هىامل ومجاالث م٣بىلت 

 2خى٫ مؿخىي وؾُي ًد٤٣ الاؾخ٣غاع الا٢خهاصي.

جإصي مٗضالث الٟائضة صوعا عئِؿُا في جدضًض مؿخىي اؾدثماعاث اإلاإؾؿاث ٖلى الهُٗض الضازلي ٦ما 

ئضة أهىإ اث عؤوؽ ألامىا٫ في ألاحل ال٣هحر ٖلى اإلاؿخىي الخاعجي، ومٗضالث الٟجإزغ بكضة ٖلى جدغ٧ا

 3: أبغػها

ت، ٦ما ٌؿدىض ئليها في  الى٣ض وهي مٗضالث :املعذالث الرئيسيت - اإلاغ٦ؼي التي ٣ًغى بها البىى٥ الخجاٍع

 جدضًض مٗضالث ؤلا٢غاى بحن البىى٥.

اؾها جضاو٫ ألاوعا١ اإلاالُت ال٣هحرة ألاحل ال٣ابلت وهي التي ًخم ٖلى أؾ معذالث السوق الىلذًت: -

ىت...........الخ(. ىت ٢ابلت للخضاو٫، قهاصاث ئًضإ، أوعا١ زٍؼ  للخضاو٫)ؾىضاث زٍؼ

 وهي التي ٖلى أؾاؾها جهضع الؿىضاث. معذالث السوق املاليت أو املعذالث طويلت ألاحل: -

 ؾ٨ني.......الخ(. اصزاع )خؿاباث ٖلى الضٞاجغ، معذالث التوظيف في ألاحل اللصير  -

 وهي اإلاُب٣ت ٖلى ال٣غوى اإلامىىخت. املعذالث املذًىت: -

                                                                                                                                                                                
1-ٖبض اإلاجُض ٢ضي،  مغح٘ ؾاب٤ ، م م54 55.

  

مدمض ألامحن ولُض َالب، صوع الؿُاؾت الى٣ضًت في مٗالجت ألاػماث اإلاالُت، أَغوخت ص٦خىعاه، جسهو ٖلىم ا٢خهاصًت، حامٗت بؿ٨غة، 2015، 

.100م  2  

721 ، مب٤ امغح٘ ؾ نالح مٟخاح،  -
3
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                                                                                                                                                                                                          وجخأزغ هظه اإلاٗضالث ٧لها بمٗض٫ الٟائضة الظي ًٟغيه البى٪ اإلاغ٦ؼي ٖلى ٢غوى الى٣ض اإلاغ٦ؼي.

 *معذل صرف الىلذ ملابل العمالث ألاخرى:

٘ مٗض٫ نٝغ الى٣ض اججاه الٗمالث ألازغي،  حؿاهم الؿُاؾت الى٣ضًت في جد٤ُ٣ الخىاػن الا٢خهاصي بٞغ

ت  الا٢خهاصًت واإلاالُت لح٩ىمت ما، ولظل٪ ٞان  ؤلاؾتراجُجُت٦ما ًلٗب مٗض٫ الهٝغ صوعا هاما في مٗٞغ

 : الازخباع الجُض لؿٗغ نٝغ مالئم له ٖضة هخائج أهمها

 اهسٟاىبالخالي حسجُل ٌ للٗملت ٖلى ْهىع يٍٛى جطخمُت و ؿخىي مىسٌٟشج٘ اإلاداٞٓت ٖلى م -

  ألاٞغاصوؿبي إلاؿخىي مِٗكت 

ىانًإصي الحٟاّ ٖلى مؿخىي مغجٟ٘ للٗملت ئلى ٞغى يٍٛى اه٨ماقُت ٖلى  - الا٢خهاصًحن ما ًإصي  ألٖا

 1  ئلى ازخٟاء بٌٗ اإلاإؾؿاث و ئبُاء الىمى.

 *املجمعاث الىلذًت:

ب مً مٗض٫ همى الا٢خهاص الح٣ُ٣ي  ًغي الى٣ضًىن بأن جثبُذ مٗض٫ همى ال٨خلت الى٣ضًت ٖىض مؿخىي ٢ٍغ

ضمان بأن ٦مُت الى٣ض هي الىؾُِ اإلاًٟل للخىاػن  مُلخىن هى الهضٝ الغئِس ي للبى٪ اإلاغ٦ؼي، ٦ما ًغي  ٍٞغ

غح٘ طل٪ خؿبه ئلى:  الا٢خهاصي، ٍو

 ؾخثىاء ٖغى الى٣ىص مً مهاصع ٖضم الاؾخ٣غاع ٌؿمذ جثبُذ مٗض٫ همى ال٨خلت الى٣ضًت با -

اث  - بت ئلى  ألاحلزابخت في  ألاؾٗاع ٌؿمذ جثبُذ مٗض٫ همى ال٨خلت الى٣ضًت بجٗل مؿخٍى ل أو ٢ٍغ الٍُى

 طل٪ 

 ألازغي ٌؿاٖض جثبُذ مٗض٫ همى ال٨خلت الى٣ضًت للبى٪ اإلاغ٦ؼي ٖلى حٗل جأزحراث مهاصع الايُغاباث  -

 .ألاصوىٖىض خضها 

للبى٪ اإلاغ٦ؼي خُث ٣ًىم بخدضًضها و خؿابها و وكغها  ألاؾاؾُتحٗض اإلاجمٗاث الى٣ضًت مً الاهخماماث 

ما ًجٗلها في مخىاو٫ الجمهىع، ل٨ً و م٘ ْهىع الابخ٩اعاث اإلاالُت الحضًثت بغػ مك٩ل عئِس ي ًخمثل في 

أو هل ًخم M2أو M1ضي ال٤ًُجدضًض اإلاجم٘ الى٣ضي أو ٦مُت الى٣ىص، وهى هل ًخم اللجىء ئلى اإلاجم٘ الى٣

 ٖىض وحىص الابخ٩اعاث اإلاالُت. M3 ألاوؾ٘اللجىء ئلى اإلاجم٘ الى٣ضي 

ت في الضو٫ اإلاخ٣ضمت  ًدٌهى الظي M3 ألاوؾ٘اإلاالخٔ هىا هى أن اإلاجم٘ الى٣ضي   باهخمام البىى٥ اإلاغ٦ٍؼ

 2و الضو٫ الىامُت أًًا.

 

 

 

 

                                                           
.707، ص ، مرجع سابقوليد طالب األمينمحمد - 1  
.721 ، صصالح مفتاح، مرجع سابق   2
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 أهضاٝ الؿُاؾت الى٣ضًت:1الشكل ركم                                             

 

 

 

  ألاهذاف                                                                                      :النهائيت  ألاهذاف

 :الوسيطيت

 مٗض٫ الٟائضة                             -1                                     جد٤ُ٣ الاؾخ٣غاع الى٣ضي                               -1

ٖلى مٗض٫ نٝغ الى٣ض م٣ابل  -2     يمان ٢ابلُت نٝغ الٗملت و الحٟاّ                                   -2

 ألازغي الٗمالث                                                                                      ٢ُمتها الخاعحُت       

 اإلاجمٗاث الى٣ضًت. -3                                            حشجُ٘ الىمى الا٢خهاصي                          -3

 أؾىا١ ه٣ضًت و مالُت  ئوكاءاإلاؿاهمت في  -4

 مخُىعة 

 جد٤ُ٣ الخىاػن الضازلي و الخاعجي. -5
الى٣ىص و  نالح مٟخاح، ال٩لُت، الا٢خهاصًتمضزل ئلى الؿُاؾاث ٖبض اإلاجُض ٢ضي، ى ال٨خب الخالُت: بىاءا ٖلت مً ئٖضاص الُالب :املصذر

 .الؿُاؾت الى٣ضًت

 وأهواعها: السياست الىلذًت أدواثاملطلب الثاوي: 

٣ىم باؾخسضام                ٌٗخبر البى٪ اإلاغ٦ؼي اإلاؿإو٫ اإلاباقغ ًٖ عؾم وجىُٟظ الؿُاؾت الى٣ضًت، ٍو

 .أصواث لخد٤ُ٣ أهضاٝ مغؾىمت

 :أدواث السياست الىلذًت -1

 ألادواث الكميت: -1-1

٤ الىؾائل وألاصواث               حؿخُُ٘ الؿلُاث الى٣ضًت في الضولت أن جإزغ في حجم الائخمان ًٖ ٍَغ

٤ البى٪ اإلاغ٦ؼي:  آلاجُت وطل٪ ًٖ ٍَغ

وهي ٖباعة ًٖ هؼو٫ البى٪ اإلاغ٦ؼي ئلى ؾى١ اإلاا٫ أو الؿى١ الى٣ضي ئما بائٗا  سياست السوق املفتوحت: -أ

ا باألوعا١ اإلاالُت الح٩ىمُت والخانت وطل٪ بهضٝ  ًدىاؾب م٘  الؿُىلت بماحجم  الخأزحر ٖلىأو مكتًر

 1مؿخىي اليكاٍ الا٢خهاصي.

٣هض بها الٟائضة التي ًسهم بها البى٪ اإلاغ٦ؼي ألاوعا١ اإلاالُت والتي ج٣ىم  سياست إعادة الخصم: -ب ٍو

غاى الائخمان ومىذ  ت لضًه للحهى٫ ٖلى اخخُاَاث ه٣ضًت حضًضة حؿخسضمها أٚل بسهمها البىى٥ الخجاٍع

 ٢2غوى للمخٗاملحن مٗها مً ألاٞغاص واإلاإؾؿاث.

                                                           
اث، مظ٦غة ماؾتر، جسهو مالُت وبىى٥، حامٗت وع٢لت، الجؼائغ،  -نالح الحبِب، صوع الؿُاؾت الى٣ضًت في مٗالجت ازخال٫ محزان اإلاضٖٞى

3، م 2013 1  

.147، م اب٤نالح مٟخاح، مغح٘ ؾ- 2  
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هي جل٪ اليؿبت أو الغنُض مً الى٣ىص التي ًلؼم البى٪ اإلاغ٦ؼي البىى٥ و  سياست الاحتياطي إلالزامي: -ج

ت أو آحلت. ت الاخخٟاّ بها لضًه في ق٩ل ه٣ىص ؾائلت، أو وصائ٘ حاٍع  1الخجاٍع

 ألادواث الكيفيت: -1-2

٦ُُٟت للخأزحر ٖلى اججاه الائخمان ولِـ حجمه ال٨لي، وهظه ألاصواث ٦ثحرة  أصواثٌؿخسضم البى٪ اإلاغ٦ؼي 

 ًم٨ً أن هلخهها في أصاجحن هما:

وهى ئحغاء جىُٓمي ج٣ىم بمىحبه الؿلُاث الى٣ضًت بخدضًض ؾ٣ٝى لخُىع  طير اللرض:سياست جأ -أ

٤ وؿب مدض ت مباقغة ٞو ت ب٨ُُٟت ئصاٍع صة زال٫ الٗام، ٦أن ال ال٣غوى اإلامىىخت مً ٢بل البىى٥ الخجاٍع

ًخجاوػ اعجٟإ مجمٕى ال٣غوى اإلاىػٖت وؿبت مُٗىت، وفي خا٫ ؤلازال٫ بهظه ؤلاحغاءاث جخٗغى البىى٥ ئلى 

٣ٖىباث، جدباًً مً صولت، واٖخماص هظا ألاؾلىب ًيب٘ مً ؾعي الؿلُاث الى٣ضًت ئلى الخأزحر ٖلى جىػَ٘ 

ت   2باليؿبت للخىمُت، أو التي جخُلب مىاعص مالُت ٦بحرة .ال٣غوى في اججاه ال٣ُاٖاث اإلاٗخبرة أ٦ثر خٍُى

ت حؿحر ٨ٖـ  إلاكىاع ألادبي: -ب ٌؿخٗمل البى٪ اإلاغ٦ؼي هظه ألاصاة ٖىضما ًالخٔ بأن البىى٥ الخجاٍع

ت مً أحل الخٗاون  ٤ ٢ُام البى٪ بترجي ومىاقضة البىى٥ الخجاٍع ب ُٞه، وهظا ًٖ ٍَغ الاججاه الظي ًٚغ

 3.مُٗىتؾُاؾت ه٣ضًت ُظ لخىٟ

للخد٨م في ال٣غوى  اهخ٣ائُت٣ًىم البى٪ اإلاغ٦ؼي باؾخسضام أصواث  السياست الاهتلائيت لللرض: -ج

 : اإلامىىخت، وهظا يمً ؾُاؾت جأَحر ال٣غوى منها

الث اإلاخٗل٣ت  - ىت الضولت لجؼء مً الٟىائض، مً أحل ج٩لٟت ال٣غى اإلاخٗل٤ ببٌٗ أهىإ الخمٍى حؿضًض زٍؼ

ٍىت ٖلى ٖاج٣ها ٌُٛي الٟاع١ بحن مٗض٫ .....الخ، والجؼء الظي جأزظه الخؼ الؼعاٖت...بالخهضًغ، الؿ٨ً، 

 بحن ٧لٟت اإلاىاص التي جمى٫ ال٣غى الٟائضة ٖلى ال٣غى، و 

ئٖاصة زهم ألاوعا١ ٞى١ مؿخىي الؿ٠٣، خُث ٌشج٘ البى٪ اإلاغ٦ؼي بٌٗ ألاوكُت باٖاصة زهم  -

 وػ الؿ٠٣ اإلادضص غوى، ختى بٗض ججاال٨مبُاالث الخانت بهظه ال٣

اصة الخهم، وهظا للخأزحر ٖلى ال٣غوى اإلاىحهت لبٌٗ ألاوكُت اإلاغاص  - ٞغى أؾٗاع جٟايلُت إٖل

 4حشجُٗها، وهظا خؿب الٓغوٝ الا٢خهاصًت الؿائضة اه٨ماقُت ٧اهذ أو جطخمُت.

 :أهواع السياست الىلذًت -2

خماص ٖلى أصواث  ًم٨ً            للبى٪ اإلاغ٦ؼي عؾم مٗالم الؿُاؾت الى٣ضًت اإلاغاص جد٣ُ٣ها، وطل٪ بااٖل

لُه ًم٨ً الخمُحز بحن ألا الؿُاؾت الى٣ضًت و ٢ى  5الخالُت:هىإ ىاتها ٖو

اصة ٖغى الى٣ىص أو ما ٌٗٝغ بالؿُىلت  :السياست الىلذًت التوسعيت -2-1 هي التي تهضٝ بأصواتها لٍؼ

دضر طل٪ ٖىضما ًخُلب في خالت الغ٧ىص الا٢خهاصي، أي ئهه ًدضر جباَإ في  الى٣ضًت في الا٢خهاص، ٍو

                                                           
.28، م ب٤ ا، مغح٘ ؾال٣ُا بغي مدمض ي٠ُ هللا - 1  

.80، م ب٤اٖبض اإلاجُض ٢ضي، مغح٘ ؾ- 2  

.111، م ب٤ امدمض ألامحن ولُض َالب، مغح٘ ؾ- 3  

اث، أَغوخت ص٦خىعاه، جسهو ٖلىم ا٢خهاصًت، حامٗت بؿ٨غة،  -خاجي ؾمُت، صوع الؿُاؾت الى٣ضًت في مٗالجت ازخال٫ محزان اإلاضٖٞى

.87، م 2015الجؼائغ،  4  

ت والخُب٤ُ، صاع الغاًت، الُبٗت ألاولى2008، ألاعصن، م م 65،63.  5-ػاهغ ٖبض الغخُم ٖا٠َ، ئصاعة الٗملُاث الى٣ضًت واإلاالُت بحن الىٍٓغ
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هدُجت  بااله٨مافجخسل٠ ًٖ الٗغى ُٞدضر ما ٌؿمى أو الُلب ٖلى الؿل٘ والخضماث اإلاسخلٟت وجخٟاوث 

ت جٖغى أ٦ثر مً الُل اصة ٖغى الى٣ىص اإلاخضاو٫ ب مما ًجٗل البىى٥ اإلاغ٦ٍؼ صازل الا٢خهاص  خضزل بٍؼ

الاه٨ماف  لٗمل الخىاػن بحن الٗغى والُلب وج٤ًُِ الٟجىة الاه٨ماقُت، وال ق٪ بأهه في خالت خضور

ت ه  ى اؾخسضام الؿُاؾت الى٣ضًت ُٞما ًسو ٖغى الى٣ىص.ٞان أو٫ ما جباصع له البىى٥ اإلاغ٦ٍؼ

٘ است الىلذًت الاهكماشيت: السي-2-2 هي ٨ٖـ ما ؾب٤ مً الؿُاؾت الى٣ضًت الخىؾُٗت بدُث ًخم ٞع

وعٞ٘ وؿبت الاخخُاَي ال٣اهىوي، و٦ظل٪ الضزى٫ ٦بائ٘ في ٖملُاث الؿى١  الخهم ومٗض٫ الٟائضةمٗض٫ 

 اإلاٟخىح.

ًخ٤ٟ ٖلماء اإلاالُت، ٖلى أن هظه الؿُاؾت جىاؾب  السياست الىلذًت راث الاججاه املختلط)املرن(: -2-3

ولُت للخاعج أي الٛالب، أو ٖلى جهضًغ اإلاىاص ألا  البلضان الىامُت، التي حٗخمض ٖلى الؼعاٖت اإلاىؾمُت في

ض  الضو٫ أخاصًت اإلاىعص في ا٢خهاصها، ما ًجٗل البى٪ اإلاغ٦ؼي في هظه الحالت ًدب٘ ؾُاؾت مغهت، بدُث ًٍؼ

ل ػعاٖت مً حجم وؾائل الض ٣ٍلل مً حهت في اإلادانُل، و ٞ٘ )الى٣ىص(في مغخلت بضء الؼعاٖت، أو جمٍى

 حجم وؾائل الضٞ٘ ٖىض مغخلت بُٗها)اإلادانُل(، في مداولت مىه لحهغ أزاع الخطخم.

 :السياست الىلذًتالثالث: كىواث اهتلال املطلب 

٤ الظي مً زالله ًبلٜ أزغ أصواث الؿُاؾت الى٣ضًت ئلى الهضٝ                 حٗبر ٢ىاة ؤلاباٙل ًٖ الٍُغ

 :ماًليالنهائي جبٗا الزخُاع الهضٝ الىؾُِ، وجىدهغ ُٞ

 كىاة سعر الفائذة: -1

ٗمل وهي ٢ىاة ج٣لُضًت الهخ٣ا٫ أزغ الؿُاؾت الى٣ضًت ئلى هضٝ الىمى، طل٪ أن هظه الؿُاؾت ح            

مما ٌٗمل ٖلى اعجٟإ ؾٗغها الح٣ُ٣ي ومىه اعجٟإ ج٩لٟت عأؽ اإلاا٫،  الاؾمُتٖلى اعجٟإ أؾٗاع الٟائضة 

وهظا ما ًإصي ئلى ج٣لُو الُلب ٖلى الاؾدثماع ، ٦ما ٢ض ٠ًًٗ َلب الٗائالث ٖلى الؿل٘ اإلاٗمغة، 

 1لب ال٨لي ومىه الىمى.والخدى٫ ئلى الاؾدثماع  في ال٣ٗاع مما ًإصي في النهاًت ئلى اهسٟاى الُ

 : كىاة سعر الصرف -2

حؿخسضم للخأزحر ٖلى الهاصعاث مً حهت، ومً حهت أزغي حؿخٗمل ئلى حاهب مٗضالث الٟائضة في              

 اؾخ٣ُاب الاؾدثماع ألاحىبي.

 : كىاة أسعار السىذاث -3

ت في جدلُلهم ألزغ الؿُاؾت الى٣ضًت ٖلى الا٢خهاص، خُث  وهي حٗبحر  ًٖ وحهاث أههاع اإلاضعؾت الى٣ضٍو

 : أن جأزحر الؿُاؾت الى٣ضًت ٖلى الا٢خهاص ًيخ٣ل ٖبر  ٢ىاجحن ٌٗخبرون

اصة وؿبت ألاوعا١ اإلاالُت وج٣لُل وؿبت ألاعنضة اللىاة ألاولى: -3-1 ًإصي اهسٟاى ٖغى الى٣ىص ئلى ٍػ

ت لضي الجمهىع  ألاوعا١ اإلاالُت،  إصي ئلى اهسٟاى ؤلاهٟا١ الخام ٖلىمما ً الى٣ضًت باإلادٟٓت الاؾدثماٍع

ٗاملحن ئلى الخسلو مً ألاوعا١ اإلاالُت الؼائضة ببُٗها ُٞإصي ئلى هبٍى ألاؾٗاع ُٞىسٌٟ مما ًضٞ٘ باإلاخ

 وبالخالي جغاح٘ الىاجج اإلادلي الخام. مإقغ جىبحن وبالخالي ًىسٌٟ حجم الاؾدثماع 

                                                           
.77، م ب٤ اٖبض اإلاجُض ٢ضي، مغح٘ ؾ- 1  
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ٖغى الى٣ىص ئلى اهسٟاى أؾٗاع ألاوعا١ اإلاالُت والتي ًإصي اهسٟايها ًإصي اهسٟاى  اللىاة الثاهيت:-3-2

               ئلى اهسٟاى ٢ُمت زغوة الجمهىع، ومىه الحض مً الاؾتهال٥ وبالخالي جغاح٘ همى الىاجج اإلادلي الخام.

                                                                                                                                         

 الائتمان:كىاة  - 4

 هما:جى٣ؿم بضوعها ئلى ٢ىاجحن 

خُث ًإصي اهسٟاى الٗغى الى٣ضي ئلى اهسٟاى حجم الىصائ٘ لضي  كىاة إلاكراض املصرفي:-4-1

، ومىه ًىسٌٟ حجم الائخمان اإلاهغفي  الاؾدثماع وبالخالي الحض مً اإلام٨ً ج٣ضًمه مما ٣ًلل مً اإلاهاٝع

 الىمى.

ًإصي اهسٟاى ٖغى الى٣ىص ئلى الاهسٟاى في نافي ٢ُمت اإلاإؾؿاث،  كىاة ميزاهيت املؤسساث:-4-2

 والًماهاث التي ًم٨ً للم٣تريحن ج٣ضًمها ٖىض الا٢تراى.

ض م إصي اعجٟإ ؾٗغ الٟائضة ئلى جسٌُٟ الخض٣ٞاث الى٣ضًت هدى اإلاإؾؿاث الهٛحرة، مما ًٍؼ ً مساَغ ٍو

 1ئ٢غايها، وهى ما ًإزغ ٖلى اؾدثماع ال٣ُإ الخام وبالخالي همى الىاجج اإلادلي الخام.

 

 ٢ىىاث ئباٙل الؿُاؾت الى٣ضًت :22الشكل ركم                                         

  

 

 

 ٢ىاة الائخمان  ٢ىاة ؾٗغ الٟائضة       ٢ىاة ؾٗغ الهٝغ             ٢ىاة أؾٗاع الؿىضاث    

 

 

 

 

٢ىاة                                                                                                                               

 ٢ىاة اإلاحزاهُت            ٢غاى  ؤلا

  
 .160مغح٘ ؾاب٤، م زًغ أبى ٖالء ٖؼي،ألا : املصذر

 

 

 

 

                                                           
.79ٖبض اإلاجُض ٢ضي، مغح٘ ؾب٤ ط٦غه، م- 1  
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 الثالث: السياست الىلذًت في الذول الىاميت املبحث

حٗخبر الؿُاؾت الى٣ضًت ٞٗالت في الا٢خهاصًاث اإلاخُىعة، ئال أنها ٚحر ٞٗالت في الضو٫ الىامُت                

امل ؾاهمذ في ٖضم ج٣ضمها وجُىعها، ومىه ؾىداو٫ م٣اعهت م٘ هٓحرتها اإلاخ٣ضمت و هظا عاح٘ ئلى ٖضة ٖى 

 بدث ًٖ وؾائل الؿُاؾت الى٣ضًت في الضو٫ الىامُت ،ٖىامل يٟٗها وقغوٍ هجاخها.الخدضر في هظا اإلا

 :املطلب ألاول: وسائل السياست الىلذًت في الذول الىاميت

للؿُاؾت الى٣ضًت في الضو٫ الىامُت وؾائل حكبه اإلاىحىصة في الا٢خهاصًاث اإلاخُىعة و ل٨ً              

٣ت جُب٣ُها جسخل٠ ٖنها مً هاخُت زخالالث الحانلت في الا٢خهاص و مً أهمها ٖالج ؤلا في  هاؾخسضاموا ٍَغ

 هظ٦غ:

 :( البىك الخصم)سعر  سعر سياست -1

ومضي ٞٗالُتها في الا٢خهاصًاث اإلاخ٣ضمت، والخٓىا أنها أصاة مهمت في  ألاصاةل٣ض جمذ صعاؾت هظه 

ملُت  باألوعا١خحن أن الضو٫ الىامُت ال جؼا٫ حؿدبٗض الخٗامل  ت، الؿىضاث ألاطهُت، وال٨مبُاالث، ٖو الخجاٍع

ت، ٦ما أهه في بٌٗ البلضان اإلاخسلٟت جىحض ٞغوٕ لبىى٥  الخهم حٗخمض ٖلى اؾخٗما٫ ألاوعا١ الخجاٍع

مً البى٪ اإلاغ٦ؼي بؿبب اخخٟاْها باخخُاَاث ه٣ضًت  الا٢تراىأحىبُت، ٞهظا ٣ًلل مً ئ٢بالها ٖلى 

 1ألاحىبُت. ألاؾىا١ٍالث مً واٖخماصها في الحهى٫ ٖلى الخمى 

ت ال ًهل للبىى٥ لخخٗامل به، و ًب٣ى بحن  ألاوعا١هاما مً ٦ما أن هىا٥ حاهبا   ألاٞغاصالخجاٍع

ُت م٘ أن الضو٫ اإلاخسلٟت حٗاوي مً اهسٟاى مغوهت الُلب ٖلى الائخمان  لخُٛحر ًدىاو٫ زاعج الضائغة اإلاهٞغ

ت ٖلى الٟائضة.، وئطا أعاص البى٪ اإلاغ٦ؼي أن ٣ًلل مً  ؾٗغ  في ٞتراث  ؤلا٢غاىم٣ضعة البىى٥ الخجاٍع

٤ حُٛحر مٗض٫ الخهم ٞان آزاعها ج٩ىن يُٟٗت ومدضوصة هدُجت ٢لت الخٗامل باألوعا١  الخطخم ًٖ ٍَغ

ت، و٢لت ما ًهضع مً أطون الخؼاهت، باإلياٞت ئلى ما ط٦غهاه مً زهائو الىٓام اإلاالي واإلاهغفي في  الخجاٍع

هظه البلضان مً ي٠ٗ الؿى١ الى٣ضًت واإلاالُت وجسل٠ الىٓام اإلاهغفي، ٧ل هظه الؿلبُاث ح٤ُٗ 

 2ٞٗالُاث أصاة ؾٗغ الخهم في ٦ثحر مً البلضان الىامُت.

 سياست السوق املفتوحت:-2 

غ ؾى١ ه٣ضًت ومالُت مىٓمت وواؾٗت ووكُت  ئن هجاح ٖملُاث الؿى١ اإلاٟخىخت ٌٗخمض ٖلى جٞى

ىبت مً ٢بل حمُ٘  للؿىضاث، بهظا اإلاٗنى ًجب أن ًخضاو٫ في الؿى١ م٣اصًغ ٧اُٞت مً الؿىضاث اإلاٚغ

ت، اإلاهاٝع اإلاخسههت، قغ٧اث  غاٝ اإلاخٗاملت في الؿى١ مثل البى٪ اإلاغ٦ؼي واإلاهاٝع الخجاٍع ألَا

 3الخأمحن، قغ٧اث الاؾدثماع، ألاٞغاص واإلاكغوٖاث.

الؿىضاث مالئمت للبُ٘ والكغاء في الؿى١، ئط أن  البلضان الىامُت ال جؼا٫ جٟخ٣غ  وأن ج٩ىن هظه             

ئلى مثل هظا الؿى١ ٞحجم الخضاو٫ في ألاوعا١ الح٩ىمُت ٨ٌٗـ ؾى٢ا ي٣ُت ومدضوصة للٛاًت بؿبب 

                                                           
.189، مب٤ انالح مٟخاح، مغح٘ ؾ- 1  

.14، ص ابق حاجي سمية، مرجع س- 2
  

ت والؿُاؾاث الى٣ضًت، صاع  الُاػوعي الٗلمُت ، 2013، ألاعصن، م 225. ا الضوعي، ٌؿغي الؿامغائي، البىى٥ اإلاغ٦ٍؼ   3-ػ٦ٍغ
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٤ هى ، أما ؾى١ ألاوعا١ اإلاالُت الخانت ٞاهه مدضوصًت ؤلانضاع لهظا الىٕى مً اإلاىحىصاث ال٣ابلت للدؿٍى

آلازغ ًخم بالخسل٠ وال٤ًُ لُٛاب اإلاإؾؿاث اإلاخسههت في ئنضاع مثل هظه الؿىضاث و٢لت ٖضص 

هدى جىحُه مضزغاتهم الى٣ضًت نىب اؾدثماعاث طاث ئهخاحُت احخماُٖت الكغ٧اث اإلاؿاهمت ومُل ألاٞغاص 

خمثل في ؾعي مىسًٟت ٧االؾدثماع في ال٣ٗاع .................الخ، ٦ما أن هىا٥ خض آزغ ٖلى هظه ا لؿى١ ٍو

٤ حٗل أؾٗاع الٟائضة مىسًٟت وؿبُا ٖلى  خ٩ىماث هظه ألا٢ُاع ئلى ج٣لُو ٧لٟت الضًً الٗام ًٖ ٍَغ

 1ؾىضاث الح٩ىمت مما ٣ًلل مً حاطبُتها.

اإلاغ٦ؼي ٌؿتهضٝ في ٖملُت الؿى١ اإلاٟخىخت في الضو٫ الىامُت صٖم أؾٗاع الؿىضاث ًٖ  ٞالبى٪              

٤ الخضزل بكغائها ٖىض مُل أؾٗاعها لالهسٟاى أو بُٗها ٖىض مُل أؾٗاعها   لالعجٟإ.ٍَغ

 سياست الاحتياطي الىلذي اللاهووي: -3

ٗىص طل٪ ألزغها اإلاباقغ الظي            حٗخبر  هظه ألاصاة مً ألاصواث الٟٗالت، وزانت في البلضان الىامُت َو

حٗىص ئلى ؾُُغة البى٪  ألاصاةًمـ حجم الائخمان اإلا٣ضم أو اإلا٣ضعة الا٢غايُت للبىى٥، ئال أن ٞٗالُت هظه 

ت في حُٛحر وؿبت الاخخ ال٣اهىوي، وهى ما ًجٗل  الى٣ضيُاَي اإلاغ٦ؼي وؾلُخه ال٣اهىهُت ٖلى البىى٥ الخجاٍع

بخه في  ٘ البى٪ اإلاغ٦ؼي هظه اليؿبت في خالت ٚع اصة الائخمان ٖىضما ًٞغ ت ٚحر ٢اصعة ٖلى ٍػ البىى٥ الخجاٍع

أو لجأث ئلى مغا٦ؼها في البالص ألاحىبُت، ٚحر أن جسٌُٟ حجم الائخمان، وختى ئطا ا٢تريذ مً الخاعج 

ت ٧املت ًم ٨ً البى٪ اإلاغ٦ؼي مً الخد٨م الض٤ُ٢ في الائخمان، وأخُاها ًغب٪ خغ٦ت حُٛحر هظه اليؿبت بدٍغ

 الائخمان في الضو٫ الىامي التي جخمحز بالخظبظب واإلاىؾمُت هدُجت الزخال٫ ه٩ُلها الا٢خهاصي.

 الركابت الكيفيت واملباشرة: -4

اؾخٗملذ هظه ألاصاة في ال٨ثحر مً الضو٫ الىامُت ُٞما ًخٗل٤ بالغ٢ابت ال٨ُُٟت ٖلى الائخمان، وزانت         

جأَحر ال٣غى ٞحرا٢ب البى٪ اإلاغ٦ؼي جىػَ٘ الائخمان وجىحيهه بحن مسخل٠ ال٣ُاٖاث والتي ج٩ىن الا٢خهاص، 

ت وزانت ٢ُاٖاث الخهضًغ ٦ما ًخم جسهُو اإلاىاعص اإلاالُت لبٌٗ ال٣ُاٖاث التي جإصي جد٤ُ٣ الخىمُ

 والٟالخت والهىاٖت وطل٪ باؾخٗما٫ ألاؾالُب الاهخ٣ائُت لل٣غى.

ت في الضو٫ الىامُت مثل جدضًض الؿ٠٣         أما الغ٢ابت اإلاباقغة ٞخأزظ بها مٗٓم البىى٥ الخجاٍع

غوى أو الائخماوي لل٣غوى، وجىحُه الىهائذ وؤلاعقاصاث التي جدخىي ٖلى حشجُ٘ الخىؾ٘ في بٌٛ ال٣

ت  الحض منها لبٌٗ ال٣ُاٖاث، باإلياٞت ئلى ئحغاء الخٟخِل الضوعي اإلاباقغ ٖلى ٖملُاث البىى٥ الخجاٍع

 2إلاغا٢بت التزامها بال٣ىاهحن والخٗلُماث والخىحيهاث.

 :املطلب الثاوي: عوامل ضعف السياست الىلذًت في الذول الىاميت  

م مً يغوعة اؾخسضام وؾائل الؿُاؾت الى٣ضًت في الضو٫ الىامُت، ئال                 ْغوٝ أن بالٚغ

 بؿبب اإلاكا٧ل التي جثحر ها ومنها:الخسل٠ الا٢خهاصي جدى٫ خى٫ ٞٗالُتها  

                                                           
ا الضوعي، ٌؿغي الؿامغائي، مغح٘ ؾ- .226، م ب٤ اػ٦ٍغ 1

  

.192 -191مم  ، ب٤ انالح مٟخاح، مغح٘ ؾ- 2
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ع الضو٫ الىامُت لىحىص أؾىا١ ه٣ضًت مىٓمت، ٦ما أنها جخمحز ب٠ًٗ هُا١ ألاؾىا١ اإلاالُت وهى ما اٞخ٣ا *

الُت ؾُاؾت مٗض٫ الخهم واؾخدالخه، جُب٤ُ ؾُاؾت الؿى١ اإلاٟخىخت ٖلى هُا١ ًإصي ئلى ي٠ٗ ٞٗ

  واؾ٘

ت في الضو٫ الىامُت ى مُ * ل ٢هحر ألاحل(، ٫ البىى٥ الخجاٍع ئلى ج٣ضًم الائخمان اإلاهغفي ل٣ُإ الخجاعة)جمٍى

ل ألاحل الظي ٌٗخب ل ٍَى ل اإلا٣ضم لل٣ُإ الٟالحي وهى جمٍى الخىمُت ر أخض صٖاماث م٣اعهت بالخمٍى

 الا٢خهاصًت 

ي٠ٗ الىعي الى٣ضي واإلاهغفي، خُث ًخجه ألاٞغاص في الضو٫ الىامُت ئلى الاخخٟاّ بمىحىصاتهم في ق٩ل * 

 1ٖملت ولِـ وصائ٘ وأوعا١ مالُت.

اث الضو٫ الىامُت و٦ظا جسل٠ الىٓم *  ً مضٖٞى ٖضم وحىص اؾخ٣غاع في اإلاىار الؿُاس ي، وج٣لب وي٘ مىاٍػ

بُت، ٌشج٘ الا   الخىمُت الا٢خهاصًت والاحخماُٖت  ؾدثماع ألاحىبي، مما ًدى٫ صون جد٤ُ٣ أهضاٝالًٍغ

٣ًىم الىٓام اإلاهغفي في الضو٫ الىامي بهٟت أؾاؾُت ٖلى اإلاإؾؿاث التي جخٗامل في الائخمان ٢هحر * 

ل ألاحل ئياٞت ئلى ٖضم ٦ٟاًت الضوع الظي  ألاحل، وخغمان ٢ُاٖاث هامت مً الائخمان اإلاهغفي الٍُى

ُت في حم٘ وحٗبئت الاصزاع  لٗبه البىى٥ واإلاإؾؿاثج  اإلاهٞغ

جؼاًض صوع الح٩ىمت في ئصاعة اليكاٍ الا٢خهاصي، زانت بٗض الاؾخ٣ال٫ الؿُاس ي للضو٫ اإلاخسلٟت ما * 

 حٗل محزاهُاتها الٗامت جخدمل ٖبئ الخىمُت الا٢خهاصي، ما ؾبب عجؼ مؿخمغ بؿبب جؼاًض حجم ؤلاهٟا١

 اصاث الٗامت الٗام وججاوػه لإلًغ 

ا في ٖملُت اجساط ال٣غاع الاؾدثماعي، خُث الؿلُت الى٣ضًت جدضص ؾٗغ *  ؾٗغ الٟائضة ٌٗض ٖىهغا زاهٍى

ا ٖىض مؿخىي مىسٌٟ لدشجُ٘ أهىإ الاؾدثماع ، وفي خالت ئ٢غاى اإلاؿدثمغ مً الؿى١ ٚحر الٟائضة ئصاٍع

اإلاساَغة خسضام هظه ألامىا٫ و٦ظل٪ الغؾمُت ٞؿٗغ الٟائضة هجضه ًخًمً ج٩لٟت الٟغنت البضًلت في اؾ

 مً عجؼ الضًً ًٖ الؿضاص 

ت الغئِؿُت للضو٫ الىامُت، م٘ اهسٟاى *  اإلاضًىهُت الخاعحُت التي ٧اهذ هدُجت اهسٟاى الؿل٘ الخهضًٍغ

الُلب ٖليها واعجٟإ أؾٗاع الٟائضة الٗاإلاُت، وهضعة الٗمالث ألاحىبُت مدلُا وػٍاصة مٗضالث الخطخم، حٗل 

، إلنالح الخلل اله٨ُلي وئٖاصة FMIضو٫ جلجأ للمإؾؿاث الضولُت ومنها نىضو١ الى٣ض الضوليهظه ال

ل الالػم، ما حٗل هظا  ٤ ج٣ضًم الخمٍى ًخضزل في الؿُاؾت الى٣ضًت  ألازحر الخىاػن صازلُا وزاعحُا ًٖ ٍَغ

اصة  باجبإ ؾُاؾت اه٨ماقُت ًخم مً زاللها امخهام ٞائٌ الؿُىلت اإلادلُت م٘ الحض مً مٗض٫ الٍؼ

لى جىمُت اإلاىاعص ؤلاهخاحُت، و٦ظا ٖلى الحٟاّ ٖلى ٞيها ، وهظا أزغ ٖلى الخىمُت الا٢خهاصًت للضو٫ ٖو

٠ُ والضزل ما أصي لخحجُم ؤلاهٟا١ الح٩ىمي ومىه جغاح٘ ؤلاهٟا١ ٖل اث ٖالُت للخْى ى الخضماث مؿخٍى

اهُت والخٗلُم  2والصحت، وصٖم اإلاىخجاث الٛظائُت. الٞغ

 :: شروط هجاح السياست الىلذًت في الذول الىاميتاملطلب الثالث

                                                           
ت، م335 . 1-.ٖبض اإلاُلب ٖبض الحمُض، الؿُاؾت الى٣ضًت واؾخ٣اللُت البى٪ اإلاغ٦ؼي ، الضاع الجامُٗت، الُبٗت ألاولى، 2013، ؤلاؾ٨ىضٍع

  

.99، م مغح٘ ؾاب٤ ؾمُت،خاجي - 2
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ت مً الكغوٍ وهظ٦غ منها: غ ٞيها مجمٖى  1ل٩ي ج٩ىن الؿُاؾت الى٣ضًت ٞٗالت وهاجحت البض أن ًخٞى

بُٗت الازخال٫ وجدضًض مٗض٫ الىمى الا٢خهاصي  هٓام*  ُت َو مٗلىماث ٞٗا٫، ًىضح وي٘ اإلاحزاهُت وهٖى

ُت البُالت، ال٣ض اث الح٣ُ٣ي، هٖى  عاث الا٢خهاصًت ومحزان اإلاضٖٞى

 ضًض أهضاٝ الؿُاؾت الى٣ضًت وبض٢ت جد* 

اليكاٍ الا٢خهاصي، أي م٩اهت ال٣ُإ الٗام والخام، ؾُاؾت الح٩ىمت اججاه اإلاإؾؿاث  ه٩ُل* 

ت ؤلاهخاحُت  الخجاعة الخاعحُت ومغوهت ألاؾٗاع ، حجم الخجاعة الخاعحُت في ألاؾىا١ الٗاإلاُت وبالخالي خٍغ

 ٣ضًت منها ما الىللخٛحراث التي جدضر ٖلى اإلاخٛحراث الا٢خهاصًت، الؾُ ؤلاهخاجيمغوهت الجهاػ * 

، أي جد٤ُ٣ الؿُاؾت الى٣ضًت لٟٗالُتها في ْل ؾٗغ  نٝغ مغن *  أ٦ثر مً ا٢خهاص طو  هٓام ؾٗغ الهٝغ

 ؾٗغ نٝغ زابذ 

ىان الا٢خهاصًحن صعحت الىعي الاصزاعي واإلا*   هغفي إلاسخل٠ ألٖا

ت.وه٣ضًت مىٓمت ومخُىعة ومضي أهمُت الؿى١ جىاٞغ أؾىا١ مالُت *   اإلاىاٍػ

ً أؾاؾُحن هما:٦ما ًجب ٖلى ال  2ؿُاؾت الى٣ضًت في البلضان الىامُت أن ج٣ىم بأمٍغ

٘ الُلب ٖلى أمىا٫ الاؾدثماع  جدضًض -1  ؾٗغ الٟائضة ٖىض اإلاؿخىي الالػم لٞغ

حر   -2 جدضًض ال٨مُت الى٣ضًت ٖىض اإلاؿخىي الالػم الؾخمغاع ٖملُت الىمى صون ئخضار الخطخم، أي جٞى

 ٣ضًت مخىاػهت م٘ الا٢خهاص الؿلعي.   ه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
، صاع النهًت الٗغبُت، لبىان، 2002، م م 240-  245، ه٣ال ًٖ خاجي ؾمُت، مغح٘ ؾب٤  -مدمض ٖؼث ٚؼالن، ا٢خهاصًاث الى٣ىص واإلاهاٝع

.100ط٦غه، م  1  

. 334عبد المطلب عبد الحميد، مرجع سابق، ص-
2
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 خالصت الفصل ألاول: 

ت مً ؤلاحغاءاث  ًم٨ً أن ه٣ى٫ أن الؿُاؾت الى٣ضًت مغث بٗضة مغاخل أ٦ؿبتها أهمُت ٦بحرة، ٞهي مجمٖى

الى٣ضًت التي ج٣ىم بها الؿلُاث الى٣ضًت اإلاخمثلت في الخد٨م في الٗغى الى٣ضي، بما ٌُٗيها وال٣غاعاث 

 ال٣ضعة ٖلى جد٤ُ٣ الاؾخ٣غاع الا٢خهاصي.

مً َٝغ البى٪ اإلاغ٦ؼي ٧ىهه الؿلُت الى٣ضًت اإلاسىلت لها نالخُت جُب٤ُ و جىُٟظ الؿُاؾت ًخم حؿُحرها 

الى٣ضًت في البالص، ٦ما  ٢ض جم جىاولها مً َٝغ الٗضًض مً اإلاضاعؽ الا٢خهاصًت ٧اإلاضعؾت ال٨الؾ٨ُُت و 

ت.... ت مً ألاهضاٝي الا٢خهاص، الظًً أولى لها م٩اهت ٦بحرة فالخال٨جًز حؿعى لخد٣ُ٣ها ٧الىمى   ، ٞلها مجمٖى

 .الخاإلاؿخىي الٗام لألؾٗاع... اؾخ٣غاع ، الا٢خهاصي

والتي مً بُنها ألاصواث ال٨ُُٟت وللىنى٫ ئلى هظا ٧له البض لها مً اؾخسضام حملت مً ألاصواث و الىؾائل 

 و ال٨مُت، باإلياٞت ئلى هظا لها أهىإ الخىؾُٗت و الاه٨ماقُت، طاث الاججاه اإلاسخلِ .

٤ الظي مً زالله ًبلٜ أزغ أصواتها ئلى الهضٝ جىجح في أي بلض  ل٩ي ًجب أن جمغ ٖبر ٢ىىاث التي حٗخبر الٍُغ

 النهائي.

الؿُاؾت الى٣ضًت في الضو٫ الىامُت ال جسخل٠ ٦ثحرا ًٖ اإلاُب٣ت في الضو٫ الهىاُٖت ال٨بري، والازخالٝ 

٣ت اؾخسضام ألاصواث، وهي ٚحر ٞٗالت وهظا عا ح٘ ئلى ٖضة ٖىامل ول٩ي ج٩ىن هاجحت ٨ًمً ٣ِٞ في ٍَغ

ت مً الكغوٍ.  البض أن حؿخىفي مجمٖى
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أجمهيد:

ٔان لها آزاع ؾلبُت كلى مجمل الاُخصاص اللالمي،           كغي اللالم اللضًض مً ألاػماث اإلاالُت التي 

ألاػماث ُض جظاكٍ كضص هظه والاحخماعي للبلضان اإلالىُت، و  وهضصث الاؾخِغاع الاُخصاصي، الؿُاس ي

جُا مم جؼىع الاُخصاصًاث، بكٖل مظهل مم جهاًت زم ً، ٓما حويرث ػبُلتها جضٍع اهُيُاث الِغن اللكٍغ

ؤهم اإلااقغاث التي جيبا كليها، و  بظلٗ ؾىي هخؼَغ بلى مٌهىم ألاػماث اإلاالُتبها وآزاعها، و وحلضصث ؤؾبا

 وؤزيرا ؤهم ألاػماث التي مغث كلى اللالم زال٘ الؿىىاث اإلااطُت.

ٔالخالي: زالزت و بظلٗ ؾىي هِؿم هظا الٌصل بلى         مباخث 

: ألاػماث اإلاالُت؛   اإلابدث ألا٘و

 اإلابدث الثاوي: ألاػماث اإلاالُت و ماقغاث ؤلاهظاع كليها؛

 اإلابدث الثالث: ؤهم ألاػماث التي مغث كلى اللالم. 

 

 

 

 

 

 

 

 

أ             

 

 

          

 



سماث املاليتعمومياث خول لاأ                                                                           الفصل الثاوي  

 

 
 

24 

                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                                              :ألاول: ماهيت لاسماث املاليتاملبدث 

ٔاهذ مخِضمت ؤو مخسلٌت، ًهي حلض                     ألاػماث مً اإلاساػغ التي تهضص اُخصاصًاث ٔل صولت ؾىاء 

بمجمىكت مً الصٌاث جدؿم الاحؿاَ بين ما جم و بين ما ًجب ؤن ًخم، ًهي  و  حلخبر خالت مً كضم الخىاػن 

 جميزها، ٓما ؤن لها اللضًض مً ألاصىاي. 

أ:املاليتسمت لاأ مفاهيم خولأاملطلب لاول: 

للضًض مً الباخثين و ير اهخمام اىاطُم احخؿاؾت التي جثٌلخبر مىطىق ألاػماث مً اإلا          

ٔان هىاْ كضة مٌاهُم لهظا اإلاصؼلر التي جم جضاولها مىظ  الٖلمت الٌغوؿُت ؿهىعه، ًالاُخصاصًين، لظلٗ 

Crise  مً الٖلمت الالجُيُت جىدضعCrisis  ًىهاهُت.والتي اقخِذ بضوعها مً ٔلمت 

أ:مفهوم لاسمت -1

            ٍ حلني ألاػمت في ملاحم اللوت اللغبُت هي الِدؽ و الكضة، وهي حكير بلى خالت ػاعئت ومُى

اث ألامىع الاكخُاصًت، و لم جًٕ  صبُاث ٔلمت ؤػمت قائلت الاؾخلما٘ في ألا اؾخثىائي مواًغ و مسالٍ إلاجٍغ

ض الخٌذ الباخثىن اللغب بلى هظه الٖلمت بصىعة باعػة لخٖىن جغحمت مباقغة للٖلمت اللغبُت  الِضًمت، ُو

ت )  Crisis.)1الاهجليًز

ٍ خغج و ملِض وخالت مً كضم  الخىاػن جدؿاعق ًُه ألاخضار و جخالخّ، بط ًمًٕ ألاػمت هي كباعة كً مُى

 هِاغ الظلٍ.ؤن جٖىن ٓىِؼت جد٘ى هدى وطم ؤًظل باكخباعها ًغصت لخدضًض 

ها  ها حىن بغهذ بإجها ؾلؿلت مخصلت  STONEًِض كًغ بإجها حخـت جخلغض ًيها اإلاىـمت للخؼغ، ٓما كًغ

مً ألاخضار، جبضؤ بداصزت صويرة جخؼىع بلى خضر ؤٓبر، زم جخدى٘ بلى ما ٌكبه الصغاق وجيخهي بالىص٘ى 

ًللُا كلى هـام اإلاىـمت ٖٓل وحهضص ، ًاألػمت هي هىق مً الخمَؼ والخضهىع الظي ًازغ بلى صعحت ألاػمت

ُاجها.  2ُىاكضها ألاؾاؾُت، وقلىعها بظاتها ٓو

أمفهوم لاسمت املاليت: -2

وجخظمً ألاػمت  1823كام  1842-1766في  (Conte de las cases)ؿهغث أل٘و مغة كىض الٖاجب             

ُت ومكأل الضًىن.  اإلاالُت جىلٌُاث مسخلٌت مً اإلاكأل الىِضًت واإلاصًغ

ألاػمت اإلاالُت هي جلٗ الخظبظباث اللمُِت التي جازغ ٔلُا ؤو حؼئُا كلى مجمل الخويراث اإلاالُت وكلى حجم 

ُت وملض٘ الصغي وحلبر كً اجهُاع بصضاع ؤؾلاع ألاؾهم والؿىضاث وبحمالي الِغوض والىصائم ا إلاصًغ

 3قامل في الىـام اإلاالي الىِضي.

ًدبله اجهُاع في كضص مً  الاُخصاصًتحلغي كلى ؤجها اطؼغاب خاص ومٌاجئ في بلع الخىاػهاث             

ظلٗ هي زلل  هدُجت ألوطاق هير مؿخِغة، ًترجب اإلااؾؿاث اإلاالُت جمخض آزاعه بلى الِؼاكاث ألازغي، ٓو

                                                           
 

يز كلى ألاػمت اإلاالُت اللاإلاُت ًىؾٍ ؤبى ًاعة، -1  .37، ص 2015، صاع وائل، الؼبلت ألاولى 2008ألاػماث اإلاالُت والاُخصاصًت بالتٓر

ىحي وآزغون، ألاػمت اإلاالُت اللاإلاُت وآلاًاَ اإلاؿخِبلُت ج1، مٕخبت اإلاجخمم اللغبي، الؼبلت ألاولى 2011، ألاعصن، ص ص 261-260. 2-مدمض الٍِغ
  

3
ان جِي احخؿني، -  ل الضوليكًغ  .200، كمان، ص 1999، صاع مجضالوي، الخمٍى
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لت هدُجت كضم الِضعة كلى اخخىائها مً ُبل ألاػغاي اإلالىُت وهالبا ما جٖىن بٌلل ك ليها جؼىعاث هير مخُى

 1ؤلاوؿان.

، والتي               و حلغي ؤًظا كلى ؤجها الخضهىع احخاص في ألاؾىاَ اإلاالُت لضولت ما، ؤو مجمىكت مً الض٘و

مً ؤبغػ ؾماتها ًكل الىـام اإلاصغفي اإلادلي في ألصاء مهامه الغئِؿُت، والظي ًىلٕـ ؾلبا في جضهىع ٓبير 

واللمالت، وما ًىجم كنها مً  ؤلاهخاجفي ُُمت اللملت وؤؾلاع ألاؾهم، مما ًىجم كىه آزاع ؾلبُت في ُؼاق 

 2بكاصة جىػَم الضز٘ى والثرواث ًُما بين ألاؾىاَ اإلاالُت الضولُت.

، ًاألص٘ى بما عؤؽ ما٘  الاهسٌاضوفي حلٍغٍ آزغ هي             اإلاٌاجئ في ؤؾلاع هىق ؤو ؤٓثر مً ألاص٘ى

، مثل آلاالث واإلالضاث وألابيُت، وبما ؤص٘ى مالُت، وهي خَِى ملُٕت ؤلاهخاحُتماصي ٌؿخسضم في اللملُت 

مثال، ؤو ؤجها خَِى ملُٕت لألصى٘  الاصزاع لغؤؽ ما٘ اإلااصي ؤو للمسؼون الؿلعي، مثل ألاؾهم وخؿاباث 

ث اإلاالُت، وهظه حؿمى مكخِاث مالُت ومنها اللِىص اإلاؿخِبلُت للىٌؽ ؤو اللمالث ألاحىبُت مثال، ًةطا اجهاع 

ض جإزظ ألاػمت  ُُمت ؤص٘ى ما ًجإة، ًةن طلٗ ُض ٌلني بًالؽ ؤو اجهُاع ُُمت اإلااؾؿاث التي جملٕها، ُو

اإلاالُت قٖل اجهُاع مٌاجئ في ؾَى ألاؾهم، ؤو في كملت صولت ما، ؤو في ؾَى اللِاعاث، ؤو مجمىكت مً 

 3.الاُخصاصاإلااؾؿاث اإلاالُت، لخمخض بلض طلٗ بلى باقي 

 :الثاوي: خصائص لاسمت املاليت املطلب

م في ًهي ججخم غهم مً الخٌاوث اإلالخىؾ بُنهأل ؤػمت مً ألاػماث التي مغث بال ولها مـاهغ، وبال            

 هٌـ احخصائص مً بُنها ماًلي:

واإلااؾؿاث  اإلاٌاحإة اللىٌُت كىض اهٌجاعها واؾخِؼابها لٖل الاهخمام مً حاهب حمُم ؤًغاص اإلاجخمم -

 خصلت واإلادُؼت بها؛اإلا

 ؛احخالخلُِض والخضازل والدكابٗ في كىاصغها، كىاملها، ؤؾبابها..... -

  4؛هِص اإلاللىماث و كضم وطىح الغئٍا لضي مخسظ الِغاع -

 بن مصضع احخؼغ، ؤو ألاػمت ؤو الٖاعزت ًمثل هِؼت جد٘ى ؤؾاؾُت في ؤخضار مدكابٕت ومخصاعكت؛ -

صعحت كالُت مً الخدٕم في الؼاُاث و ؤلامٖاهُاث، وخؿً جىؿٌُها في بػاع بن مىاحهت ألاػماث حؿخىحب  -

مىار جىـُمي، ًدؿم بضعحت كالُت مً الاجصاالث الٌلالت التي جامً الخيؿُّ والٌهم اإلاىخض بين ألاػغاي 

 5طاث اللالُت؛

 الخويراث احخاصة في ؤؾلاع الٌائضة؛ -

 التزاًض في العجؼ اإلاالي الضازلي؛ -

 ض اإلادخمل في ُُمت اللملت؛الاهسٌا -

                                                           
 .343، ص 2013غ ، الضاع احجاملُت احجضًضة، احجؼائالاُخصاص اإلاصغفيزبابت كبضهللا، - 1
، مٕخبت الىًاء، الؼبلت ألاولى ألاػماث الاُخصاصًت ؤؾبابها وآزاعها كلى الٌغص واإلاجخمم ومىاحهتها في اللصغ احخضًثؤخمض مدمض ؤخمض ؤبى ػه، - 2

ت،ص ص 2016  .23-22، ؤلاؾٕىضٍع
 -17، ألاعصن، ص ص2011الٕخب احخضًث، الؼبلت ألاولى ، كالمألاػمت اإلاالُت اإلالاصغة جِضًغ اُخصاصي بؾالميكمغ ًىؾٍ كبضهللا كبابىه، - 3

18. 

 
 .26، ألاعصن، ص2011، مٕخبت اإلاجخمم اللغبي، الؼبلت ألاولى2ألاػمت اإلاالُت اللاإلاُت وآلاًاَ اإلاؿخِبلُت جمىس ى اللىػي وآزغون، -4
 .77ؤخمض مدمض ؤخمض ؤبى ػه، اإلاغحم الؿابّ، ص- 5
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 التراحم في ملضالث الخباص٘ الضولي؛ -

اصة وؿبت الضًىن اإلاخلثرة زصىصا بطا عاًّ ألاػمت اعجٌاق في ؤؾلاع الٌائضة؛ -  ٍػ

في ؤوطاق البىىْ وػٍاصة زؿائغها ومىاحهت خاالث ؤلاكؿاع اإلاالي، وجدضر ألاػمت اإلاالُت في  الخضهىع  -

ألاهلب بؿبب كؿغ في الىـام اإلاصغفي، ومً ؤهم مالمدها الخضهىع في ؤؾلاع اإلاىحىصاث وفي ؾَى ألاوعاَ 

 1اإلاالُت وخَِى اإلالُٕت؛

ىص وجباػا ملضالث الىمى الاُخصاصي؛ -  ٔع

 مىا٘ ألاحىبُت للهغوب)مساػغ هُٖلُت(؛اججاه عئوؽ ألا  -

ٔاًُت) - ت(؛ُُام البىْى باإلًغاغ في ؤلاُغاض بضون طماهاث   مساػغ ملىٍى

ً واإلاِغطين بؿبب اإلاللىماث هير الٖاملت والصخُدت ؤزىاء ألاػمت)ؾلىْ  - الِغاعاث احخاػئت للمؿدثمٍغ

 الِؼُم( مما ًاصي بلى حلمُّ ألاػمت؛

 واهسٌاض ُُمت الصاصعاث بؿبب اعجٌاق ؤؾلاع الٌائضة احخُُِِت؛ جضهىع ملضالث الخباص٘ -

  جٖىن ؤؾلاع الصغي هير مىحهت بكٖل ؾلُم؛ -

 2اجهُاع اللملت ًُاصي بلى جضهىع ؤوطاق البىىْ وجؼاًض زؿائغها. -

أاملطلب الثالث: جصييف لاسماث املاليت:

 جصىٍ ألاػماث اإلاالُت بلى كضة ؤصىاي مً بُنها ؤهمها ماًلي:              

ألاسماث الىلدًت )أسمت الىلد لاحىبي(: -1

الىِضًت، ؤو ؤػمت اللملت وؾلغ الصغي، ؤو ما ٌؿمى بإػمت ميزان اإلاضًىكاث كىضما  جدضر ألاػمت             

جاصي بخضي هجماث اإلاظاعبت كلى كملت بلض ما بلى اجساط الؿلؼاث الىِضًت ُغاعا بخسٌُع ؾلغ اللملت 

و ٓمسؼن اللملت كلى ؤصاء مهمتها ٔىؾُؽ للخباص٘ ؤهدُجت كملُاث اإلاظاعبت، مما ًازغ بكٖل بالى كلى ُضعة 

ؼي كلى الضًاق كً  ض ًغهم طلٗ البىٗ اإلآغ للُِمت، وهظا ألامغ ُض ًاصي بلى اجهُاع ؾلغ صغي اللملت، ُو

م ؾلغ الٌائضة.  3اللملت ببُم مِاصًغ ضخمت مً اخخُاػاجه، ؤو ًع

ألاسماث املصزفيت: -2

، ؤو بزٌاَ جدضر كىضما ًاصي اهضًاق ًللي ؤو مدخمل كلى سخب الىصائم مً بخضي ال           بىْى

ل، ؤو بلى بعهام احخٖىمت كلى الخضزل إلاىم  ، بلى ُُامها بةًِاي ُابلُت التزاماتها الضازلُت للخدٍى البىْى

خا ؤػ٘ى مً ؤػماث  ُت بلى الاؾخمغاع ُو ، وجمُل ألاػماث اإلاصًغ طلٗ، بخِضًم صكم مالي واؾم الىؼاَ للبىْى

ٔاهذ ألا اللملت، ولها آزاع ؤُس ى كلى اليكاغ الاُخصاصي،  ض  بؿبب  ػماث هاصعة وؿبُا في الِغن اإلااي يُو

ل، ولٕنها ؤصبدذ ؤٓثر قُىكا مىظ الؿبلُىاث، وجدضر بالتراصي مم ؤػمت  الُِىص كلى عؤؽ اإلاا٘ والخدٍى

 4اللملت.

                                                           
 .39،40ؾابّ، ص صًىؾٍ ؤبى ًاعة، مغحم - 1
2
 .30ؾابّ، صغحم موآزغون،  مىس ى اللىػي- 

لت ؤلاؾالمُتمدمض ؾلُض مدمض الغمالوي، - 3 ت، 2011، صاع الٌٕغ احجامعي، ألاػمت الاُخصاصًت اللاإلاُت بهظاع للغؤؾمالُت وصكىة للكَغ ، ؤلاؾٕىضٍع

 .24ص
 .74ؤخمض مدمض ؤخمض ؤبى ػه، مغحم ؾابّ، ص- 4
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ٔالخالي: نٓما ؤن هظا الصىٍ ًخسظ قٕال             هما 

 أسمت السيولت:-أ

اصة ٓبيرة ومٌاحئت في ػلب سخب الىصائم، ًُما ؤن  جدضر هظه ألاػمت كىضما ًىاحه           بىٗ ما، ٍػ

دخٌف بيؿبت بؿُؼت إلاىاحهت ػلباث السخب  البىٗ ًِىم بةُغاض ؤو حكوُل ملـم الىصائم لضًه ٍو

الُىمي، ًلً ٌؿخؼُم بؼبُلت احخا٘ الاؾخجابت لؼلباث اإلاىصكين بطا ما جسؼذ جلٗ اليؿبت، وبالخالي 

كٖلت مً هظا الىىق وامخضث بلى بىىْ ؤزغي ًدؿمى في جلٗ احخالت ؤػمت جدضر ألاػمت، وبطا خضزذ م

ُت.  مصًغ

أ:الائخمانأسمت -ب

ا مً كضم ُضعتها كلى           ع جلٗ البىْى مىذ الِغوض، زًى كىضما جخىاًغ الىصائم لضي البىْى وجًغ

اء بؼلباث السخب جدضر ؤػمت في ؤلاُغاض، وهى ما ٌؿمى بإػمت    1.الائخمانالًى

أالدًون: أسماث-3

ٍ اإلاِترطىن كً ؾضاص الِغوض التي كليهم         وجدضر هظه ألاػماث في خالخين، خالت ما بطا جُى

ٍ كً الؿضاص مً ألامىع اإلامٕىت احخضور ، وخالت ما بطا اكخِضث البىْى ؤن الخُى ، وفي هظه 2للبىْى

 للِغوض الِائمت.احخالت جمخىم البىْى كً جِضًم ُغوض حضًضة، وجِىم بلملُت جصٌُت 

أأسمت أسواق املال )خالت الفلاعت(:-4

،   (bubble) جدضر اللضًض مً ألاػماث في ؤؾىاَ اإلاا٘ هدُجت ما ٌلغي اُخصاصًا بـاهغة الٌِاكت       

وجيكإ الٌِاكت كىضما جصب ؤمىا٘ كلى ؤص٘ى ؤٓثر مما جبرعه كىائضها، ٓما ًدضر في كملُت اإلاظاعبت، بط 

م  ًمًٕ الِ٘ى ؤن الٌِاكت جبضؤ بالـهىع كىضما ًخم بُم وقغاء ألاص٘ى بدثا كً الغبذ الغؤؾمالي اإلاخُى

، وحؿخمغ  بالخطخم في حجمها مم جؼاًض ؤعباح ولِـ بىاءا كلى اللائض اإلاىخـم ؤو هير اإلاىخـم لخلٗ ألاص٘ى

ؤصل ملين هدُجت العجٌاق ؾلغه ولِـ كلى ُضعجه في جىلُض الضزل وفي هظه احخالت ًصبذ اجهُاع ؾلغ 

ا لبُم طلٗ ألاصل ًُبضؤ ؾلغه بالهبىغ  اهٌجاع ألاصل) ذ كىضما ًٖىن هىاْ اججاها ٍُى الٌِاكت( مؿإلت ُو

ُِض هظا الظكغ هدى ؤؾلاع ألاص٘ى ألازغي ؾىاء في خاالث الظكغ بالـهىع، ًخنهاع ألا  جبضؤومً زم  ؾلاع ٍو

 3هٌـ الِؼاق ؤو في ُؼاكاث ؤزغي.

أأسماث أسواق السلع:-5

 4وهظا الىىق ًخسظ ألاقٖا٘ الخالُت:           

جدضر كاصة بؿبب ما ٌؿمى بضوعة ألاكما٘ في الض٘و الصىاكُت، ًهي مغجبؼت بدالت أسماث الخصدًز: -أ

في جلٗ الض٘و ًٌي خالت اعجٌاق ملض٘ الىمى في الض٘و الصىاكُت ًؼصاص الؼلب كلى صاصعاث الىمى والٕؿاص 

الض٘و الىامُت مً اإلاىاص ألاولُت، مما ًاصي بلى اعجٌاق ؤؾلاعها، وفي خالت الٕؿاص ًةن طلٗ ًاصي بلى هِص 

 الؼلب، وبالخالي اهسٌاض ألاؾلاع.

                                                           
 .75ص  ؤخمض مدمض ؤبىػه، مغحم ؾابّ،- 1
 .27-26ؾابّ، ص صالغمالوي، مغحم  مدمض ؾلُض مدمض- 2
3
 .30 -29لىػي وآزغون، مغحم ؾابّ، ص ص، مىس ى ال- 

 .29 -28مض الغمالوي، مغحم ؾابّ، ص ص، مدمض ؾلُض مد- 4
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اعصاث زاصت باليؿبت للض٘و الىامُت، خُث حلخبر هظه جدضر كىض اعجٌاق ؤؾلاع الى : الاسخيرادأسماث -ب

اصة في  ذ جِىم هظه الض٘و باؾخيراص ؾلم ؤزغي، وكىض خضور ٍػ ألازيرة مصضعا للمىاص ألاولُت وفي هٌـ الُى

، ٓما خضر كام ؤؾلاع الؿلم التي جِىم باؾخيراصها   1973ًةن طلٗ ًاصي بلى خضور ؤػماث لخلٗ الض٘و

و٘ مما حؿبب في ؤػمت قضًضة للض٘و الىامُت اإلاؿخىعصة، خُث اعجٌلذ مضًىكاتها خين اعجٌلذ ؤؾلاع البتر

 . هدُجت اؾخيراصها للبترو٘ بٕمُاث ٓبيرة

وهظا الىىق مً ألاػماث له ؤزغه كلى ؤؾلاع صاصعاث وواعصاث الض٘و الىامُت، خُث أسمت سعز الصزف: -ج

ازغ كلى مجمل اللملُت الاُخصاصًت، بن حوير  ؤؾلاع الصغي ًىلٕـ كلى جٖالٍُ الصاصعاث والىاع  صاث ٍو

والخصضًغ لضي الض٘و الىامُت جىسٌع بطا  الاؾخيراصًمثال بطا اعجٌم ؾلغ الضوالع مِابل الُىعو ًةن ؤؾلاع 

 جم الضًم بالضوالع، وجغجٌم بطا جم الضًم بالُىعو.

ؾؽ ؾلغ صاصعاث بن ملض٘ الخباص٘ الخجاعي ألي صولت ٌؿاوي مخى أسمت معدل الخبادل الخجاري: -د

 كائض الضولت مً الخجاعة احخاعحُت.الضولت باليؿبت بلى مخىؾؽ ؾلغ واعصاتها، وهى ٌلٕـ 

أاملبدث الثاوي: لاسماث املاليت ومؤشزاث إلاهذار عليها:

لألػماث اإلاالُت ؤهمُت في الاُخصاص الضولي وطلٗ ٔىجها ججغ ملها اللضًض مً احخؿائغ اإلاالُت              

وحؿبب في بًالؽ الٕثير مً اإلاصاعي، ًاألػماث لها مغاخل جمغ بها ٓما ؤجها ال جإحي وخضها بل هىاْ كضة 

ىكها، وبالخالي ؾاعكذ بلع الض٘و زاصت اإلاخِضمت منها بلى الا  ؾدىاص كلى بلع مؿبباث جاصي بلى ُو

ىكها، وبًجاص بحغاءاث وؾُاؾاث للخض منها ومجابهتها  اث ُو اإلااقغاث وطلٗ للخلغي كليها وجدضًض ؤُو

ىكها.    مؿخِبال، وكلُه ؾىدىا٘و في هظا اإلابدث مغاخل ألاػماث اإلاالُت، ؤؾبابها واإلااقغاث التي جىظع بُى

أ:املطلب لاول: مزاخل لاسماث املاليت

ٔاآلحي: 3ض خضور ألاػماث جمغ ب كى            مًٕ بُاجها   مغاخل ٍو

أمزخلت ما كبل اهدالع لاسمت:-1

وهي مغخلت مُالص ألاػمت خُث جخٖىن ؤخضار ومىاٍُ هير مدضصة اإلالالم ؤو الاججاه ؤو احدجم ؤو          

ىكها، ؤو اإلاضي، وجخمثل ؤهمُت هظه اإلاغخلت في مداولت اؾدكغاي ألاػمت، والاؾخلضاص للخُلىلت صو  ن ُو

لض طلٗ جىٌِؿا لألػمت إلًِاصها مغجٕؼاث الىمى ومً زم جذجُمها  ؤلاكضاص إلاىاحهتها كىض خضوثها، َو

ىكها،  والِظاء كليها، ًاألػماث اإلاالُت ال جدضر ًجإة وبهما حؿبِها مِضماث وماقغاث ٓثيرة جىبئ بِغب ُو

ِلباث في ؤؾلاع ألاؾهم...وهيرها مما ٌلض ومً هظه اإلااقغاث ما ًخللّ باعجٌاق وؿب العجؼ اإلاالي، الخ

 1مِضماث إلاىلض ؤػمت مالُت.

أمزخلت خدور لاسمت:-2

وجمغ ألاػمت بهظه اإلاغخلت كىضما الًمًٕ الؿُؼغة كلى مخويراث ألاػمت اإلادؿاعكت، لخصل بلى هِؼت         

ٕمً طلٗ في الصضمت وخالت كضم الاُخصاصمىظعة بسؼغ خُِِي كلى  الاهٌجاع   ،الخىاػن التي جدضثها، ٍو

ولهظه اإلاغخلت ماقغاث جـهغ في الخِلباث احخاصة في ؤؾلاع ألاص٘ى اإلاالُت وؤؾلاع ألاؾهم واللِاعاث، وجؼاًض 

                                                           
1
 .33كمغ ًىؾٍ كبضهللا كبابىه، مغحم ؾابّ، ص، - 
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في سخب الىصائم وبهالَ اللضًض مً اإلاكغوكاث.....ٔل هظه ألاخضار حلض ماقغا  والاهضًاقخاالث ؤلاًالؽ 

 1.ألاػمت الهٌجاع 

 : واهتهائهامزخلت اهدصار لاسمت -3

جبضؤ هظه اإلاغخلت بلض ؤن ًِىم احجهاػ اإلاالي والىِضي بمجابهت ألاػمت بلض اهٌجاعها، وطلٗ بخوُير          

ابُت والىـم احخاصت  ت في ؤلاصاعة والظىابؽ الُغ الؿُاؾاث اإلاالُت والىِضًت وبحغاء ؤلاصالخاث الظغوٍع

 .باللمل للخغوج مً هظه ألاػمت اإلاالُت

 الىاجج مغاخل خضور ألاػمت :33الشكل ركم                                                               

 هطج ألاػمت 

 

 

 مُالص ألاػمت بهتهاء ألاػمت

 الؼمً

 

 

  
 

 .34كمغ ًىؾٍ كبض هللا كبابىه، مغحم ؾابّ، ص املصدر:

الكٖل ؤكاله ًبين مغاخل خضور ألاػمت اإلاالُت ًهي جبضؤ مً مُالص ألاػمت خُث ًٖىن هىاْ               

اهخلاف ٓبير في اليكاغ الاُخصاصي، وبلض طلٗ جصل بلى هِؼت ال حؿخؼُم هظه اإلاغخلت جسؼيها وحؿمى 

ث الىِضًت الظعوة، وبالخالي جىٌجغ ألاػمت وجدضر لخإحي بلضها مغخلت بهتهاء ألاػمت، خُث جِىم الؿلؼا

ٔامل ؤلاحغاءاث والخضابير والُِام بىطم ؾُاؾاث مخىىكت حؿاهم في الِظاء كلى ألاػمت  واإلاالُت باجساط 

 واهدصاعها.

أاملطلب الثاوي: أسباب لاسماث املاليت:

ىق ألاػماث ومً ؤهمها هظٓغ ما ًلي:             هىاْ مجمىكت مً ألاؾباب التي جاصي بلى ُو

أعلى مسخوى الاكخصاد الكلي:الخللباث الحادة -1

لذ كضة ؤػماث مالُت في ص٘و مخلضصة بٌلل الخِلباث الاُخصاصًت الٖلُت احخاصة، زصىصا جلٗ           ُو

اإلاغجبؼت بالخطخم والبؼالت وجِلباث ؤؾلاع الٌائضة اللاإلاُت، وجِلباث قغوغ الخباص٘ الضولي والخويراث في 

 2الُت.ؤؾلاع الصغي وهير طلٗ مً كىامل طاث الل

 

 

                                                           
1
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أهشاشت اللطاع املصزفي:-2

ٔاهذ كاصة حؿبّ ألاػماث           بن الخىؾم الٕبير في كملُاث بُغاض البىْى واجهُاع ؤؾلاع ألاص٘ى اإلاالُت 

يز هكاقت الِؼاق اإلاالي في آلاحي: مًٕ جٓغ ُت، ٍو  اإلاصًغ

أاملؤسساث املاليت: التزامعدم املوائمت بين حجم لاصول وحجم -أ

مً ماقغاث اللمّ اإلاالي لالُخصاصًاث اإلاخِضمت هي اعجٌاق وؿبت الىِىص بملىاها الىاؾم بلى الىاجج          

اصاث خمُضة، ًِض صلذ صعاؾت    ، بال ؤهه  Honohan  1996اإلادلي ؤلاحمالي، ولًٕ لِـ ٔل هظه الٍؼ

بلى  M2هدُجت للخِضم الخٕىىلىجي وملاحجت اإلاللىماث والخدؿً في جىـُم الِؼاق اإلاصغفي ػاصث وؿبت 

(GDP)  ( ًاصة 1993-1980( زال٘ اإلاضة )%35( بلى)%25في كُىت مً الض٘و الىامُت م ( بضون ؤن جدضر ٍػ

، وزير مثا٘ كلى طلٗ ألاػمت ( خُث جبين ؤهه 1994-1989اإلإؿُُٕت ) في عؤؾما٘ اإلاصاعي في جلٗ الض٘و

 الاخخُاػيلخصل بلى زمـ مغاث ؤٓبر مً ُُمت  M2زال٘ اإلاضة الؿابِت لألػمت خصل اعجٌاق في ُُمت 

 1بالؿلؼاث بلى جسٌُع ُُمت اللملت. خضاللىِض ألاحىبي، مما 

أأالخدزر املالي غير الوكائي:-ب

ائي للؿَى اإلاالي بلض ًترة ٓبيرة مً  بن الخدغع اإلادؿاعق         والخُِض ُض  الاووالَهير احخظع وهير الُى

غ ؤؾلاع الٌائضة ًةن اإلاصاعي اإلادلُت جٌِض احخماًت التي  ًاصي بلى خضور ألاػماث اإلاالُت، ًمثال كىض جدٍغ

ؼغاباث في ٔاهذ جخمخم بها في ؿل جُِض ؤؾلاع الٌائضة، وكمىما ًةن ججاعب الض٘و الىامُت صلذ كلى اط

، ومً هاخُت ؤزغي الاهخِالُتؤؾلاع الٌائضة اإلادلُت بلض اهتهاج ؤؾلىب الخدغع اإلاالي زصىصا زال٘ اإلاغخلت 

حضًضة للمصاعي ؤو الِؼاق اإلاالي ُض ال ٌؿخؼُم  ائخماهُتًةن الخدغع ًاصي بلى اؾخدضار مساػغ 

ن الخدغع اإلاالي ٌلني صز٘ى مصاعي ؤزغي اللاملىن في اإلاصاعي جُُِمها والخلامل ملها بدظع ووُاًت، ٓما ؤ

ض الظوىغ  هير مهُإة  ائخماهُتالؾُما في ؤوكؼت لخىاًؿُت كلى اإلاصاعي اإلادلُت ابلى الؿَى اإلاالي مما ًٍؼ

ابُت الالػمت ُبل الخدغع اإلاالي  ب٘ى ؤهىاق حضًضة مً اإلاساػغ ُض ال ًخدملها اإلاصغي بضون التهُئت الُغ لها ُو

غ لها مىاعص ؤو احخيراث الالػمت للخلامل مم هظه اليكاػاث واإلاساػغ احجضًضةًةن اإلاصاعي ُض ال ج ، 2خًى

ٔاهذ  25ًِض ؤؿهغث الضعاؾاث ؤهه مً بين كُىت مً  منها ُض خضزذ في هظىن الؿىىاث  18ؤػمت مالُت 

 احخمـ ألاولى مً كملُت الخدغع اإلاالي.

أالخغلغل الحكومي في جخصيص الائخمان: -ج

ت للضولت لخىحيهاث خٖىمُت بكٖل مباقغ ؤو هير  جسظم            الِغوض التي جطخها البىْى اإلاملٓى

مباقغ، وبظلٗ جصبذ هظه الِغوض مصضع صكم خٖىمي إلاؿاكضة مكغوكاث مخلثرة، وألن هظه البىْى ال 

جىاحه مىاًؿت وجخمخم بىطم اخخٖاعي ًةن احخٖىمت جِىم بخوؼُت زؿائغها، وجٖىن مدمُت مً هـم 

ىاكض ؤلا   3ًصاح اإلاالي ولِـ لضحها مُل لالبخٖاع وحيخُص اإلاكأل.ُو

                                                           
 .32مىس ى اللىػي وآزغون، مغحم ؾابّ، ص - 1
ش ؤلاػالق ؾُاؾاث مىاحهت ألاػماث اإلاالُتزلُل خؿين، - 2  http://drkhalilhussein.blogspot.com : ، لالػالق ؤهـغ10/01/2018، جاٍع
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أضعف هظم الزكابت وإلافصاح: -3

حلاوي ملـم الض٘و التي حلغطذ ألػماث مالُت مً الظلٍ في الىـام وؤلاحغاءاث اإلاداؾبُت اإلاخبلت         

وصعحت ؤلاًصاح كً اإلاللىماث زصىصا ًُما ًخللّ بالضًىن اإلالضومت ووؿبتها في مدٌـت اإلاصغي 

ُت وكضم ؤلالتز  ام بالِاهىن الائخماهُت، ٓما حلاوي مً طلٍ الىـام الِاهىوي اإلاؿاهض لللملُاث اإلاصًغ

وجـهغ الضعاؾاث  1احخاص باحخض ألاُص ى للِغوض اإلاِضمت إلاِترض واخض ووؿبتها مً عؤؾما٘ اإلاصغي

ابت  28اإلاخللِت بالض٘و التي حلغطذ ألػماث مالُت ؤهه في ؤٓثر مً  ٔان الىِص الُغ صولت حلغطذ لها 

ابت  ُت الٌلالت ؾببا مباقغا في خضور ألاػمت، خُث ًاصي هِص الُغ بلى الخُُِم هير الضُُّ وهير اإلاصًغ

 الٖافي للمساػغ الائخماهُت.

أحشوه هظام الحوافش:-4

ٌؿاهم الِائمىن كلى ؤلاصاعاث الللُا في اإلااؾؿاث اإلاالُت بضوع مهم في ُُام ألاػماث اإلاالُت مً            

ضا مً ألاعباح، ض مً ؤلاُغاض ٌلني مٍؼ ؤما اإلاساػغ  زال٘ ؾليهم في  احخص٘ى كلى ؤعباح ػائلت، ًمٍؼ

الىاحمت كً الخىؾم في ؤلاُغاض ًهي ال تهم مجا٘ ؤلاصاعة في جلٗ اإلااؾؿاث زاصت مم طلٍ هـم 

ٍ كليها حجم مٖاًأث  ُت واإلاداؾبُت والتي تهخم ًِؽ باألعباح ُصير ألاحل، خُث ًخُى ابت اإلاصًغ الُغ

 الاهخماموهٕظا ؤصي  ،بىْىؤلاصاعة، ومً هىا ؿهغث ؤعباح مبالى ًيها ومٖاًأث مالُت سخُت لغئؾاء ال

لت.  باألعباح في اإلاضة الِصير ة بلى حلٍغع الىـام اإلاالي للمساػغ في اإلاضة الؼٍى

أهظام املشخلاث املاليت:-5

ِه جىلُض مىحاث مخخالُت مً ألاصى٘ اإلاالُت بىاءا كلى طمان ؤصل           وهى ازتراق مالي ًمًٕ كً ػٍغ

 الاخخماالثمًٕ الِ٘ى ؤجها ملامالث وهمُت وعُُت قٖلُت جِىم كلى بط ً ،واخض )وهى ما ٌلغي بالخىعٍّ(

 وال ًترجب كليها ؤي ملاصالث ًللُت للؿلم واحخضماث.

أسياست الصزف لاحىبي:-6

ًٌي ؿل  ،ًالخف ؤن الض٘و التي جيخهج ؾُاؾت ؾلغ الصغي الثابذ ؤٓثر كغطت للصضماث احخاعحُت        

هظا الىـام ًصلب كلى الؿلؼاث الىِضًت ؤن جِىم بضوع مصغي اإلاالط ألازير لالُتراض باللمالث 

مً الىِض ألاحىبي وخضور ؤػمت اللملت  الخخُاػاتهاألاحىبُت، خُث ؤن طلٗ ٌلني ًِضان الؿلؼت الىِضًت 

 2مثا٘ طلٗ خالت اإلإؿُٗ.

أيت:مؤشزاث إلاهذار باألسماث املال املطلب الثالث:

ىق            هي ماقغاث ٓثيرة ًخم اؾخسضامها للخيبا باألػماث اإلاالُت، خُث ؤن هظه اإلااقغاث جىظع بِغب ُو

 ؤػماث مالُت ؤو اُخصاصًت ومً هظه اإلااقغاث ماًلي:

 ومً ؤهمها:مؤشزاث إهذار جخعلم باألسواق املاليت والىلدًت:  -1

                                                           
1
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ؤو هُاب الكٌاًُت في كملُاث ألاؾىاَ اإلاالُت والىِضًت، وما ًغاًّ طلٗ مً طلٍ ؤو هُاب  طلٍ -

 ؛لإلًصاح اإلاؼلىب الظي ًخؼلبه جؼبُّ ملاًير اإلاداؾبت الضولُت

 اللالُت طمً ؤؾىاَ الائخمان؛وحىص خصت كالُت لألص٘ى طاث اإلاساػغ  -

 لُت؛في ؤؾىاَ ألاوعاَ اإلاا الآخخابالتراحم الىاضر في  -

الاعجٌاق اليؿبي لالؾدثماعاث احخاعحُت الِصيرة ألاحل )ألامىا٘ الؿازىت( التي جضزل وجسغج بؿغكت  -

 ملخِت ؤطغاعا ًاصخت باالُخصاص في ٘ػ ألاػماث اإلاالُت؛

 الؿُؼغة اليؿبُت الٕبيرة لصىاكاث مدضصة كلى ؤؾىاَ ألاوعاَ اإلاالُت؛ -

 كلى ؤؾىاَ ألاوعاَ اإلاالُت؛ الؿُؼغة اليؿبُت الٕبيرة لبلع اإلاىـماث -

ت  - كً ؤلاقغاي كلى ألاؾىاَ اإلاالُت وؤلاقغاي كلى  اإلاؿئىلتالظلٍ الىاضر في ؤصاء ألاحهؼة ؤلاصاٍع

ُت.   اإلااؾؿاث اإلاصًغ

 والتي مً ؤهمها: مؤشزاث إهذار جخعلم بالسياساث الاكخصادًت الكليت: -2

 التراحم الىاضر في الىمى الاُخصاصي؛ -

 ؛الىاضر في ؤؾلاع الٌائضة كلى الِغوض اإلادلُتالاعجٌاق  -

 الاعجٌاق الىاضر في ملضالث الخطخم؛ -

ت ٓيؿبت مً الىاجج اإلادلي  - اصة العجؼ في احخؿاباث احجاٍع  ؛ؤلاحماليٍػ

اصة الىاضخت في ملضالث البؼالت؛ -  الٍؼ

 اعجٌاق وؿبت الِغوض هير اإلاىخجت بلى مجمىق الِغوض اإلادلُت اإلامىىخت؛ -

 هسٌاض الىاضر في حجم الاخخُاػي الىِضي مً اللمالث ألاحىبُت الغئِؿُت.الا  -

بلى ؤن ٔل ماقغ مً اإلااقغاث اإلاظٔىعة ًخظمً مجمىكت مً اإلااقغاث الٌغكُت  ؤلاقاعةوججضع           

مم ػبُلت وؿغوي وؤوطاق ٔل صولت، مً حاهب آزغ لِـ بالظغوعة ؤن جٖىن حمُم اإلااقغاث  جخالءمالتي 

ىعة مالئمت )ٓماقغاث بهظاع مبٕغة لألػماث اإلاالُت( ألًت صولت مً ص٘و اللالم، ًهىاْ ص٘و ًالئمها اإلاظٔ

 1ماقغاث ؤزغي. ًالئمهابلع هظه اإلااقغاث وال 

أالتي مزث على العالم: تاملبدث الثالث: أهم لاسماث املالي

ٔاهذ جسخلٍ               لِض قهض الاُخصاص الضولي اللضًض مً ألاػماث اإلاالُت مىظ الِضم، ًٖل ؤػمت مغث 

كً ألازغي مً خُث اإلاؿبباث واإلاـاهغ، لٕنها جدكابه مً هاخُت هخائجها وآزاعها كلى الاُخصاص ٖٓل، 

ُم التي لم جلبث ؤن وكلُه مبدثىا هظا ًبين ؤهم ألاػماث التي قهضها اللالم والتي منها ؤػمت الٕؿاص اللـ

 . ٔاهذ جخىػق كلى مسخلٍ الض٘و  اهتهذ ختى ؤحى بلضها اللضًض مً ألاػماث ألازغي، و

أ.1989والجمعت اليديمت  1987لاسود  والازىين 1929املطلب لاول: أسمت الكساد العظيم 

 لِض مغث ص٘و اللالم بلضة ؤػماث مالُت والتي مً ؤقهغها هظٓغ الخالي:          

ذ( 1929أسمت الكساد العظيم  -1 أ:)أسمت وول ستًر

                                                           
1
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مجاالث ؤلاهخاج، الخجاعة مسخلٍ اللالُاث الىِضًت واإلاالُت خُث بضؤث ؤؾلاع  1929قملذ ؤػمت          

ىعْ  ؾىىاث بلى ؤن  5كلى مضي  باالعجٌاق، واؾخمغث 1924مىظ كام  باالػصهاع ألاوعاَ اإلاالُت ببىعصت هٍُى

اته ا، واعجٌاق ماقغ صاو حىهؼ اعجٌاكاث قضًضة لم ٌؿبّ لها مثُل، خين اهخِل وصلذ بلى ؤكلى مؿخٍى

لىص ؾبب اعجٌاق ألاؾهم بلى ؤعبلت كىاصغ %273هِؼت بيؿبت مِضاعها  300هِؼت بلى  110اإلااقغ مً  ، َو

 هي:

ٔان ؤصخابها ًغون ؤن ألاػمت بلُضة الاخخما٘؛ - داث اإلاخٌائلت، والتي   الخصٍغ

غة  -  ت الدؿلٍُ؛وؾهىل الاصزاع ًو

ت اإلاخلضصة؛ - ٔاث الاؾدثماٍع  اهدكاع وجإزير الكغ

ُٕت. -  حؿامذ الؿلؼاث الىِضًت ألامٍغ

هِؼت، وفي  381كىضما ؤٌُل ماقغ صاو حىهؼ إلاخىؾؽ الصىاكت كىض  1929ؾبخمبر  3بضؤث ألاػمت في         

الاهسٌاض اهسٌاض آزغ هِؼت، وصاخب هظا 49مً ؤٓخىبغ مً هٌـ اللام اهسٌع اإلااقغ بما ٌلاص٘ 2

 هِؼت 306ؤٓخىبغ سجل اإلااقغ  23هِؼت مللىا بضاًت خضور الٕؿاص الٕبير، وفي  43في الُىم الخالي ُضعه 

ض اؾخمغ اهسٌاض ؤؾلاع  %20مما ٌلني اهسٌاطا بلوذ وؿبخه  ٔان كلُه احخا٘ في ؾبخمبر، ُو باإلاِاعهت إلاا 

لُت  8اإلااقغ في  ؾىىاث، خُث ؤهلّ 3ألاوعاَ اإلاالُت بلض طلٗ إلاضة  هِؼت ًِؽ، وهظا  41كىض  1932حٍى

ٔان كلُه في  %11ٌلني ؤن اإلااقغ وصل بلى خىالي  وزال٘ جلٗ الٌترة ؤًلؿذ اللضًض  1929ؾبخمبر  3مما 

ٔاث واهدكغث البؼالت، ًاهسٌع الؼلب كلى الؿلم واحخضماث  واهسٌظذ مله ؤؾلاعها ، 1مً الكغ

اء بالتز  اماتهم ًإحجم اإلاِغطىن كً جِضًم الائخمان، واهسٌع بالخالي حجم ٓظلٗ ًكل اإلاضًىىن في الًى

الاؾدثماع، وواحهذ البىْى صلىبت في جدصُل مؿخدِاتها، ًٌكلذ في جلبُت مؿخدِاث اللمالء، وؤكلً 

ملُاع 3بىٗ وزؿغ اإلاىصكىن ما ٌلاص٘  5000بًالؽ الٕثير منها ًٌي الىالًاث اإلاخدضة وخضها ؤكلً بًالؽ 

 صوالع.

 هىاْ الٕثير مً احخصائص لهظه ألاػمت منها ماًلي: لاسمت: خصائص

ٖي بإٓمله؛ -  ػكؼكذ الاؾخِغاع اليؿبي في الىـام ألامٍغ

لت وؿبُا ) -  ؾىىاث(؛4اؾخمغاع هظه ألاػمت لٌترة ػٍى

ٖا الىصائم باإلاصاعي بمِضاع  - واهسٌظذ كملُاث احخصم والاُتراض بمغجين  %33خضة ألاػمت، ًٌي ؤمٍغ

ُٕت؛%40بىٗ ؤي خىالي  10000وؤًلـ زال٘ هظه الٌترة ؤٓثر مً   مً بحمالي كضص البىْى ألامٍغ

ىعْ بلى  - ؼي لىٍُى اث ؤؾلاع الٌائضة في اإلاصغي اإلآغ -1930في الٌترة %2.6الاهسٌاض الٕبير في مؿخٍى

 ؛1929ؾىت  %5.2مِابل  1933

ل ألاحل ت هخج كً ؤػم - ٍ الائخمان الضولي الؼٍى  صولت كً ؾضاص ُغوطها احخاعحُت؛ 25جُى

 2( باإلاِاعهت مم اإلاؿخىي ُبل ألاػمت.%84- %50اهسٌاض ُُم اللمالث الغئِؿُت الضولُت بدىالي ) -

 حاءث هظه ألاػمت هدُجت حملت مً ألاؾباب هظٓغ ؤهمها: أسباب لاسمت: 

                                                           
ُِت،  - 1  .220، ألاعصن، ص 2017، صاع احخامض، الؼبلت ألاولى اإلاالُت الضولُت وألاػماث اإلاالُتس ي مدمض ٓما٘، صبان ًع
بِت، مغحم ؾابّ، ص ص - 2  .222 221س ي مدمض ٓما٘، صبان ًع
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ٖي بلض احخغب اللاإلاُت ألاولى، وهظا ؤصي بالخىؾم في  - ها الاُخصاص ألامٍغ ًترة الاػصهاع والغزاء التي كًغ

ٖي؛ ؤلاُغاض  مً ػغي اإلاىاػً ألامٍغ

الاكخماص كلى الٌٕغ الٕالؾُٖي الظي ًضكم ًٕغة ؤن ُىي اللغض والؼلب ؾىي جاصي جلِائُا بلى بكاصة  -

 م، زاصت بلض ُغاع الخىؾم الىِضي؛الخىاػن والِظاء كلى الٕؿاص الِائ

خا؛ بهخاجاعجٌاق  -  الؿلم الاؾتهالُٓت واهسٌاض البؼالت مُا

 اعجٌاق اإلاظاعبت كلى ؾَى ألاوعاَ اإلاالُت، واعجٌاق ؤؾلاع ألاوعاَ اإلاالُت؛ -

 ملُىن ؾهم للبُم صًلت واخضة ًإصبذ اللغض ؤٓثر مً الؼلب ًاجهاعث ُُمت ألاؾهم؛ 19ػغح  -

الىزُِت بين الِؼاكاث الاُخصاصًت في الىـام الغؤؾمالي مً حهت، وباللالُاث التي جغبؽ بين  اللالُت -

 ألاهـمت الغؤؾمالُت كبر اللالم؛

  1سخب الى م ؤ لغئوؽ ؤمىالها اإلاؿدثمغة بالض٘و ألاوعوبُت وهيرها مً البلضان التي حخِتها ألاػمت. -

أهخائج لاسمت:

اهسٌاض في   -اهسٌاض في ؤلاهخاج  –بًالؽ  -كُت واُخصاصًت )بؼالتآزاع احخما 1929لِض ؾبب ؤػمت  -

ٔاصث ؤن جاصي بالىـام الاُخصاصي الغؤؾمالي بدض طاجه، ًلِض جظغعث اإلااؾؿاث  ألاحىع وألاعباح( والتي 

والصىاعي بٌلل اهسٌاض ألاؾلاع وجغاحم الاؾتهالْ ًخإػمذ اإلاباصالث  الٌالحيالبىُٕت واجهاع ؤلاهخاج 

 اللاإلاُت؛

ؾىت  %137اجهُاعاث ٓبيرة لضي الض٘و الصىاكُت، خُث اهخِلذ ؤؾلاع احجملت في ؤإلااهُا مًؤخضزذ ألاػمت  -

ؾىت   %94بلى  1929ؾىت  %137، ؤما في ًغوؿا ًِض اهخِلذ ألاؾلاع مً 1933ؾىت  %93بلى  1929

ظا في الُابان مً 1933 ٔان له اولٖاؾاث 1933ؾىت %136بلى  1929ؾىت %166، ٓو ، هظا الاهسٌاض 

مباقغة كلى اهسٌاض ألاعباح وجغآم عؤؽ اإلاا٘، وكلى اليكاغ الاُخصاصي ٖٓل، ًدبم طلٗ اعجٌاق في 

 .ملضالث البؼالت واهسٌاض ألاحىع 

باليؿبت للى م ؤ ؤما اهجلترا اهسٌع بلى  1933ملُىن صوالع كام 1.6اإلاا٘ لُصل بلى  اهسٌاض جصضًغ  عؤؽ -

 1933.2ؾىت  بؾترلُنيملُىن حىُه  30

ذ  -2 أ)الازىين لاسود(:1987أسمت وول ستًر

، كىضما اجهاعث ؤؾىاَ اإلاا٘ 1987ؤٓخىبغ 19ألاؾىص كلى  الازىين اؾمؤػلِذ الصخاًت اللاإلاُت          

ىعْ، خُث اهضًم اإلاؿدثمغون مغة واخضة بلى بُم ؤؾهمهم، مدؿببين في هبىغ ماقغ  اللاإلاُت ببىعصت هٍُى

ذ هِؼت في ًىم واخض، وؾغكان ما اهدكغ 508صاو حىهؼ بمِضاع  هظا الظكغ الظي بضؤ في بىعصت وو٘ ؾتًر

ٔاهذ احخؿائغ ٓبيرة ًٌي بىعصت بلى باقي بىعصاث اللا لم وؾاصث الٌىي ى ؤؾىاَ اإلاا٘ اللاإلاُت، و

ىعْ  ُى 22%ولىضن  %26بلُىن صوالع ؤي بيؿبت 800هٍُى  ؤمؿترصاموفي  %15وفي ًغاهٌٕىعث %17وفي ػٓى

12%. 

                                                           
1
بِت، مغحم ؾابّ، ص ص  س ي-   .224 ،223مدمض ٓما٘، صبان ًع

ُِت، مغحم ؾابّ، ص ص  ما٘،ٓس ي مدمض  - 2  .227 -226صبان ًع
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لض            ش بلض  الاجهُاع ألاؾىص  الازىينَو ، خُث 1929ؤٓخىبغ 28الغهُب في  الاجهُاع ألآثر ُىة في الخاٍع

ٔاث الصىاكُت ألا 30ًِض ماقغ صاو حىهؼ الظي ٌلبر كً جِلباث ؤؾلاع  َ هىق مً ؤؾهم الكغ و ألآبر في  كغ

 مً مؿخىاه الؿابّ. %21.6 الى م ؤ بيؿبت

ىعْ هدُجت احخلل في الخىاػن بين اللغض والؼلب الىاش ئ، مً          وهبؼذ ؤؾلاع ألاؾهم في بىعصت هٍُى

ٔان ٓبير لضعحت ؤن حغاء ؾُل مخضًّ مً ؤو  ٔاًت ألاؾهم ًِض  امغ البُم لم ٌؿبّ له مثُل، ؤصاب 

اإلاخسصصين ًكلىا في مىاحهخه مً زال٘ الؿماؾغة، ؤو مً زال٘ ججاع الصٌِاث الٕبيرة، هظا كً 

ؤما ؾَى اللِىص اإلاؿخِبلُت والظي جخلامل ًُه ماؾؿاث مخسصصت في الؿَى احخاطغة)الىِضي(، 

إلاساػغ التي ُض ًخلغض لها مسؼوجها مً ألاوعاَ اإلاالُت، وكلُه ًةن جٖلٌت جإحُل الاؾدثماع بهضي حوؼُت ا

جىٌُظ صٌِت في هظا الؿَى ًٖىن ؤٓبر بٕثير مً جٖلٌت جإحُل جىٌُظ صٌِت ممازلت في الؿَى احخاطغة، 

خا للبدث كً ػغي   للصٌِت. آزغ لظا ًةهه في الؿَى احخاطغة ٌلؼى صاوم الؿَى ُو

ذ مٖلٍ وزمين وؤن الخوير في الؿلغ هى ألاصاة الىخُضة إلكاصة           ؤما في ؾَى اللِىص ًةن الُى

ين وطلٍ ؾُىلت ٓالهما، خُث ؤصبذ مً اإلاؿخدُل  الخىاػن، وبازخصاع اهخهى ألامغ بهبىغ في ؾُى

ؾلغ  الكضًض في الاهسٌاضالخىٌُظ الٌىعي للصٌِاث التي جغص بلى الؿَى بال بخٖلٌت كالُت، جمثلذ في 

 5000الؿهم الظي جخظمىه الصٌِت، وبِضع لم ًخلىص كلُه اللمالء مً ُبل، ممل حؿبب في حلغض ؤؾهم 

ُٕت بلى زؿاعة ُضعها  ت جخلامل في البىعصاث ألامٍغ با، ٓما ؤكاُذ هظه ألاػمت  490قٓغ ملُىن صوالع جٍِغ

ٔاهذ حلخمض هظه ألازير  ً، خُث  ٔاث الصىاكُت خضًثت الخٍٖى لها كلى الٕثير مً الكغ ل مكاَع ة في جمٍى

ل ؤصبذ ؤٓثر صلىبت.  1البىعصت بةصضاع ألاؾهم والؿىضاث، لًٕ هظا الخمٍى

 2هىاْ هىكان مً ألاؾباب وهي: أسباب لاسمت:

ألاسباب الاكخصادًت: -1

-  ً وحىص جٌاوث في حجم ؤلاصزاعاث اإلاخىاًغة بين البلضان الغؤؾمالُت اإلالىُت، والتي جمثلذ بمىاٍُ مىاٍػ

ص٘و طاث ًائع زاعجي وؤزغي طاث عجؼ مما ٌلني صلىبت اجٌاَ هظه الض٘و بصضص  ًبلظهاىكاتها، مضً

 وطم ؾُاؾاث اُخصاصًى ؤو مالُت جٌٕل ملاحجت هظه ؤلازخالالث؛

بلى بحخاَ ألاطغاع باُخصاصًاث اإلاجمىكت، ًباليؿبت  1971ؤصي اهسٌاض ُُمت الضوالع بلض كام  -

ٖي ؤصي هظا الاهسٌاض بلى بغوػ مىحاث جطخمُت عاًِها  اهٕماف اُخصاصي، في خين ؤصي لالُخصاص ألامٍغ

لض٘و بلى خاالث طلٗ بلى طلٍ الِىة الخىاًؿُت للصاصعاث ألاوعوبُت في ألاؾىاَ الضولُت، مما كغض هظه ا

ت؛  عجؼ في مىاػهاتها اللامت واحجاٍع

م ؤؾلاع الٌائضة مما  - ت بًغ م ؾلغ احخصم ُبل اهضالق ألاػمت بلى ُُام البىىْ الخجاٍع آ٘ الِغاع ألاوعوبي بًغ

ً مً اإلاظاعبت باألؾهم بلى احخىاًف الؿىضاث إلاا جدِِه لهم مً كىائض مغجٌلت  ؤصي بلى جد٘ى اإلاؿدثمٍغ

 اطؼغاباث خاصة.  لىإؾهم التي جضهىعث اؾلاعها في هظه احخالت وحلغطذ اؾىاُها مِاعهت باأل 

ت ُٕت مثل قٓغ ٔاث ألامٍغ اث الكغ  وGM   وهٕظا اهسٌع الؼلب الاؾدثماعي كلى ازغ تهاًذ ٓبًر

IBM  .كلى بُم ؤؾهمها وهى ما ُاص بلى خص٘ى خالت مً ؤلاهٕماف 

                                                           
1
ُِت، مغحم ؾابّ، ص صس ي مدمض ٓ -   .245 -244 ما٘، صبان ًع

ان جِي احخؿني، مغحم ؾابّ، ص - 2  .202 -201صكًغ
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 وجخمثل في :لاسباب الىفسيت:  -2

لاث خ٘ى مؿخِبل ألاؾىاَ اإلاالُت؛بغوػ  -  ؤػمت زِت هٌؿُت للخُى

ٖان بخدؿً خالت العجؼ في اإلاىاػهت اللامت، وبالخالي اطؼغاع الؿلؼاث الىِضًت  - اؾخمغاع كضم زِت ألامٍغ

م ؾلغ احخصم ألٓثر مما ؾبّ؛  بًغ

 ؤلاقاكاث التي عوحذ مً لضن الؿماؾغة في ؤؾىاَ ألاؾهم اإلاالُت. -

                                                                                                   آزار لاسمت :                                                                                                                   

ٔاث الٕبري للض٘و اإلالىُت باألػمت هـغا للخضهىع احخاص في مداًـها احخؿاعة الٕبيرة في اخخُاػي  - الكغ

 هخاحها واؾدثماعها؛ى الؿىضاث وبالخالي الاهٕماف في بباألؾهم، والخد٘ى هد

مً حغاء ًِضان الِضعة كلى حؿضًض التزاماث اللمالء بػاء هظه  بًالؽحلغض البىْى الضائىت بلى ؤػمت  -

؛   البىْى

ٔاث الٕبيرة؛خضور بؼالت زاص - أ1ت في الِؼاق اإلاصغفي والكغ

ُٕت بلى زؿاعة ُضعها  5000حلغض ؤؾهم  - ت جخلامل في البىعصت ألامٍغ  بلُىن صوالع؛ 490قٓغ

لها  - ل مكاَع ٔاهذ حلخمض كلى جمٍى ً، وطلٗ ألجها  ٔاث الصىاكُت خضًثت الخٍٖى بكاُت جؼىع الٕثير مً الكغ

 ّ  مً ؤؾىاَ اإلاا٘ اللاإلاُت؛ الاُتراضكً ػٍغ

 ُُمت الؿىضاث وألاؾهم؛ اهسٌاض -

خا في بلع البىعصاث؛ -  بًِاي الخلامل مُا

 اهسٌاض ُُمت الضوالع وبطلاي الثِت به؛ -

 2جىاُص الظماهاث احخُُِِت لألص٘ى اإلاالُت اإلادغعة بالضوالع. -

أ)أسمت الجمعت اليديمت(: 1989أسمت  -3

ىق ؤػمت ؤلازىين ألاؾىص التي بضؤث في          ًِض هؼث ؤػمت مالُت  19/10/1987بلض خىالي كامين مً ُو

ض  13/10/1989ؤزغي ألاؾىاَ اللاإلاُت ًىم  ض ؤػلّ كلى هظه ألاػمت اإلاالُت ؤػمت احجملت الُدُمت(، ُو )ُو

ٔان ُض جم ؤلاكالن في الى م ؤ كً اعجٌاق في ؤؾلاع ال خجؼئت واحجملت بيؿب خضزذ هظه ألاػمت بلض ؤن 

ٖي( بإي جسٌُع  %9-%5جغاوخذ بين  ؼي ألامٍغ ٖي ) البىٗ اإلآغ ، ومم كضم ُُام ؤلاخخُاػي الٌضعالي ألامٍغ

 في ؤؾلاع الٌائضة.

ض ؤصث هظه ألاػمت بلى جغاحم خاص في ُُمت اإلااقغاث اإلاالُت ) مثل ماقغ صاو حىهؼ وماقغ هُٖاي            ُو

ض ؤًظا بلى بزاعة احخىي والِلّ في ألاؾىاَ اإلاالُت وهيرها مً ماقغاث ألاؾىا َ اإلاالُت اللاإلاُت(، ُو

  1987.3زصىصا ؤجها حاءث بلض ؤُل مً ؾيخين مً ؤػمت

 :ماًلي حلىص بلى أسبابها: 

ٔاث اللاملت في ألاؾىاَ وجدُِِها  - اعجٌاق كىائض ألاؾهم في ؿل ًاكلُت واهخلاف ؤوكؼت ملـم الكغ

ض  ٔاهذ جبضي حىاهب جدؿً ملخىؾ، وهظا ألعباح حُضة، ُو حلؼػ طلٗ في ؿل ألاوطاق الاُخصاصًت التي 

                                                           
1
ان جِي احخؿني، مغحم ؾابّ، ص  -   .203كًغ

ُِت، مغحم ؾابّ، ص س ي - 2  .254مدمض ٓما٘، صبان ًع
 .76ًىؾٍ ؤبى ًاعة، مغحم ؾابّ، ص   3



سماث املاليتعمومياث خول لاأ                                                                           الفصل الثاوي  

 

 
 

37 

اصة  ً ال ًخجهىن بضعحت ٓبيرة هدى بُم ما ًملٖىن مً ؤوعاَ مالُت، وهظا ألامغ جغجب كلُه ٍػ حلل اإلاؿدثمٍغ

ٔان مدضوصة في ؤوامغ البُم ولم ًدضر زلل ٓبير بين ؤوامغ البُم )اللغض( وؤوامغ الكغاء )الؼلب(  الظي 

 ؾُترجب كلُه ؤػمت مالُت زاهِت وخاصة؛

لاث جخللّ  -  باعجٌاق ؤؾلاع الٌائضة؛كضم وحىص ؤًت اخخماالث ؤو جُى

م الظي ُامذ  - لذ ُبل الخضزل الؿَغ به ؤهلب احخٖىماث اججاه ألاػمت إلاىم جٕغاع ألاػمت اإلاالي التي ُو

 1(.1987كامين )ؤػمت 

أ:1994وأسمت املكسيك  1993املطلب الثاوي: أسمت اليابان 

أ:1993أسمت اليابان  -1

 2000-1993الُابان زال٘ الٌترة  ؤن ؾبب ألاػمت اإلاالي التي قهضتها اجٌّ ملـم الاُخصاصًين كلى         

ًٕمً في الٌِاكت التي قهضها الاُخصاص الُاباوي زال٘ اللِض الخاؾم مً الِغن اإلااي ي، والتي اكخمضث 

م لالُخصاص الُاباوي زال٘ الٌترة ) (، ًخطخمذ ؤؾلاع اللِاعاث 1973-1950كلى ُىتها كلى الىمى الؿَغ

ثر ملض ٘ الاُتراض لالؾدثماع ًُه، ًؼاصث الِغوض التي اؾدىضث بلى واهدكغث اإلاظاعباث في هظا الِؼاق ٓو

طماهاث طاث مساػغ كالُت ًظال كً اولضام الكٌاًُت في الِؼاق اإلاصغفي، مما ؤصي بلى قُىق كضم 

الُِين لضي اإلاؿدثمغ ًً بالىـام اإلاالي الُاباوي، وجغاحم الخُُِم الائخماوي للماؾؿاث اإلاالُت الُاباهُت 

ٔاالث  ت و ٔاهذ الىدُجت هي ألاػمت الكضًضة والتي بلوذ ُُمتها ؾىت بملًغ ُٕت، و خُث  1995الخُُِم ألامٍغ

مً الِغوض اإلالضومتـ  لُىهاث، ووعر الِؼاق اإلاصغفي جغ بىٖا في الُابان 21بىٖا مً بين ؤٓبر  14ؤًلـ 

حخاعحت في واطؼغث الُابان بلى الاُتراض مً احخاعج لضكم ماؾؿاتها اإلاالي، خُث بلوذ مضًىهُتها ا

ؼي الُاباوي  1612مبلى  1994صٌؿمبر  ؾىىاث في مداوالث  7ملُاع صوالع ِٓغوض ؤحىبُت، وؿل البىٗ اإلآغ

صائمت للؿُؼغة كلى ألاػمت ومىم اهدكاعها، وحؿبب هظا في حلغض الؿلؼاث اإلاالُت في البالص الهخِاصاث 

ل الظي قهضجه ا ىص الؼٍى ، ّبال 2000لُابان ببان هظه ألاػمت ختى كام قضًضة بلى خض اتهامها بإجها وعاء الٔغ

 2ؤجها اؾخؼاكذ وطم ُىاكض آمىت للبىْى حؿير كليها ًُما بلض.

أ:1994أسمت املكسيك  -2

ٖا الالجُيُت واإلإؿُٗ ما           هي بال ؤػماث هغوب عئوؽ  بن ألاػماث اإلاخالخِت التي خضزذ في ص٘و ؤمٍغ

ٔاهذ بخضي ُىاكض  ألامىا٘، جلٗ ألامىا٘ التي جضزل وجسغج صون احخص٘ى كلى بطن مؿبّ، وهظه الؿمت 

ت عئوؽ ألامىا٘ وجضًّ اإلاللىماث والؿلم والخٕىىلىحُا بل جضًّ ألاًٖاع والبكغ  ؤهٌؿهم بين حمُم  خٍغ

ٔان هى الؿبب الغئِس ي اإلاجخملاث صون ؤي ُُىص جظٓغ، وهٕظا ًمًٕ الِ٘ى ؤن ا هخِا٘ عئوؽ ألامىا٘ 

 .1994واإلاللً وعاء اجهُاع اإلإؿُٗ كام 

كىضما ُامذ احخٖىمت  1994ولِض حلغطذ اإلإؿُٗ ألػمت مالُت ٓبيرة في ؤوازغ طلٗ اللام          

اإلإؿُُٕت بدىٌُظ جىصُاث صىضَو الىِض الضولي بخسٌُع ؾلغ اللملت اإلإؿُُٕت " البِؿى" مِابل 

                                                           
 .77ًىؾٍ ؤبى ًاعة، مغحم ؾابّ، ص   1
2
ُِت، مغحم ؾابّ،ص ص س ي مدمض  -   . 266 -265ٓما٘، صبان ًع
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ٖي بيؿبت ال مه بلض طلٗ، ألامغ الظي ؤصي اجهُاع البِؿى اإلإؿُٖي والظي ًِض هدى  % 13ضوالع ألامٍغ زم حلٍى

 1995.1مً ُُمخه ؤمام الضوالع كام   45%

 

 

 

أوأسمت الزهً العلاري:1998وأسمت لارحىخين  1997آسيا  املطلب الثالث: أسمت دول حىوب شزقأ

أ:1997أسمت دول حىوب شزق آسيا  -1

ت( اجهُاعا ٓبيرا مىظ ًىم           الازىينلِض قهضث ألاؾىاَ اإلاالُت لض٘و حىىب قَغ آؾُا ) الىمىع آلاؾٍُى

اإلاجىىن خُث ابخضؤث ألاػمت مً جاًالهضا زم اهدكغث بؿغكت  الازىينوالظي ؤػلّ كلُه ًىم  27/10/1997

ت بكٖل خاص، ًاهسٌع ماقغ بلى بُِت ص٘و اإلاىؼِت خُىما سجلذ ؤؾلاع ألاؾهم ًيها ملضالث مىسٌظ

(Hang Seng  بىدى )هِؼت أل٘و مغة مىظ ؤٓثر مً زالزين كاما ، بطاًت بلى اهسٌاض ماقغاث بُِت 1211

لا اجهُاع هظه ألاؾىاَ بهظه الضعحت والؿغكت هـغا إلاا جخمخم به  بىعصاث ص٘و اإلاىؼِت صون ؤن ًٖىن مخُى

ٓمخىؾؽ(، وجدىىق  %8-7في الؿىىاث ألازيرة )اُخصاصًاث الض٘و اإلالىُت مً ملضالث همى  مغجٌلت 

ت واهضماج ؤؾىاُها واُخصاصًاتها في ألاؾىاَ اللاإلاُت.   2ُاكضتها الخصضًٍغ

         َ آؾُا ؤكؼى بخؿاؾا ػائٌا باألمان،  وهىص ؤلاخاػت ؤن ؾلغ الصغي الثابذ في بلضان حىىب قغ

ًإبغمذ صًىها ضخمت بالضوالع ولِض جظمىذ جضًِاث عئوؽ ألامىا٘ بلى الضازل ُؿما ٓبيرا جها في صىعة 

 3اُتراض ُصير ألاحل، مما حلل هظه البلضان ملغطت للصضماث احخاعحُت.

أأسباب لاسمت:

ِا        إلااقغاث اُخصاصًت ٔلُت والتي بُيذ ؤلازخالالث  في الىاُم الخذ كالماث كضة لألػمت اإلاظٔىعة ًو

 الخالُت في الاُخصاص الخاًلىضي:

لت مً الاكخماص كلى   ( وهي اللملت الىػىُت لخاًالهضا  Bhatا٘) الاهسٌاض احخاص في ُُمت - بلض ًترة ػٍى

 هـام ؾلغ الصغي الثابذ، والتي خٌؼث الاُتراض احخاعجي وكغطذ ُؼاق ألاكما٘ واإلاا٘ بلى اإلاساػغ؛

 ًكل الؿلؼاث اللامت في جِلُل خاالث العجؼ احخاعجي الىاؾم واطؼغاب ؤؾىاَ اإلاا٘؛ -

ابت احخٖىمُت. -  طلٍ ؤلاقغاي والُغ

 ُت ؾاهمذ في جٌاُم ألاػمت مً ؤهمها:وهىاْ جؼىعاث زاعح     

اهسٌاض ؤؾلاع الٌائضة في الض٘و الصىاكُت في الدؿلُىاث ؤصي بلى جضًّ عئوؽ ؤمىا٘ ضخمت بلى  -

 جاًالهضا وبُِت ص٘و اإلاىؼِت؛

ت التي جغجبؽ به بكٖل ؤو بأزغ، زم  - ٖي ؤصي بلى مىاًؿت اللمالث آلاؾٍُى الاهسٌاض في ُُمت الضوالع ألامٍغ

ت في ألاؾىاَ اللاإلاُت.بلى جظا   4٘ئ صعحت مىاًؿت الض٘و آلاؾٍُى

                                                           
ت، ص 2012، صاع الٌٕغ احجامعي، ألاػماث اإلاالُت والاُخصاصًت في طىء الغؤؾمالُت وؤلاؾالمعمؼي مدمىص، - 1  .24، ؤلاؾٕىضٍع
2
ان جِي احخؿني، مغحم ؾابّ، ص  -   .204كًغ

 .25عمؼي مدمىص، مغحم ؾابّ، ص  - 3
ان جِي احخؿني، مغحم ؾابّ، ص  - 4  .205كًغ
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أ:1998أسمت لارحىخين  -2

ذ باهٌخاح         بلض الىصٍ الثاوي مً ؾبلُيُاث الِغن اإلااي ي ُامذ احخٖىمت ألاعحىخِىُت في طلٗ الُى

ؤو الاؾتهالُٓت، ملخمضة في طلٗ  قضًض كلى اللالم احخاعجي، وطلٗ لألوكؼت الاُخصاصًت ؾىاء الاهخاحُت

ل زاعجي جمثل في كملُاث اؾخضاهت واؾلت جٌَى ُضعة ألاعحىخين كلى مىاحهت ؤكباء ؾضاص  كلى جمٍى

الِغوض، ألامغ الظي حللها جترآم وجاصي في النهاًت بلى خالت مً التراحم الاُخصاصي اإلاؿخمغ في حمُم 

 اإلاجاالث.

ت في اُخصاصًاث البالص هابلت مً ؾىء بضؤث ألاعح 1998ومىظ مىخصٍ         ىص ٍُى ىخين حلاوي مً خالت ٔع

الخسؼُؽ احخٖىمي، وعؤث احخٖىمت مىظ بضاًت الدؿلُىاث ؤن احخل ألامثل للخغوج مً الاعجٌاق الغهُب 

ٖي كلى ؤؾاؽ % 3000بلى  1998لألؾلاع  الظي اعجٌم في كام  بيزو  1، هى عبؽ البيزو بالضوالع ألامٍغ

 ع.صوال  1ٌؿاوي 

لخبر اإلادللىن الاُخصاصًىن ؤن عبؽ البيزو بالضوالع هى الؿبب الظي حلل الصاصعاث ألاعحىخِىُت ؤٓثر        َو

بين كملخين ال مجا٘ للمِاعهت بين اُخصاصهما مً خُث الىىق  مً صاصعاث ص٘و احجىاع، ًاإلاؿاواة ٔلٌت

إلااإلات التي ؾِؼذ ًيها ألاعحىخين في اللِىص والٕمُت بل مً ٔل الؼواًا، حلخبر مً ؤٓثر ألازؼاء الاُخصاصًت ا

ُت جبلتها في طلٗ  بُت وحمٓغ ألازيرة مً الِغن اإلااي ي هظا ًظال كً ُُام ألاعحىخين بٌغض ؤكباء طٍغ

خذ ألاؾىاَ ؤمام  ل كلى بلع اإلاىاص اإلاؿخسضمت في الصىاكاث الىػىُت، مما ؤصي بلى طلٌها ًو البراٍػ

الؿَى اإلادلي، وهٕظا ؤصي ٔل ما جِضم بلى خالت صلبت  اخخُاحاثُت الُٓت اإلاؿخىعصة لخوؼؾتهالؿلم الا 

ىص الاُخصاصي احخاص في ألاعح مً   1ىخين.الٔغ

أ:2337أسمت الزهً العلاريأ -3

ُٕت بلض اهٌجاع  2008اعجبؼذ وكإة ؤػمت             بالؿُاؾت الىِضًت التي اجبلتها الىالًاث اإلاخدضة ألامٍغ

ًِاكاث ؤلاهترهذ وجٌاُم احخؿائغ التي جٕبضها ُؼاق جٕىىلىحُا اإلاللىماث خُث اهسٌظذ ُُمت ماقغ 

بىٗ ، ومً ؤحل جدٌيز الىمى الاُخصاصي وصًله مً حضًض حجإ ال2002ؾىت %78هاؾضاْ بدىالي 

ٖي بلى جسٌُع ؾلغ الٌائضة مً  غص كً الؿُاؾت الؿابِت ؤزظ %1بلى  % 6,2الاخخُاػي الٌضعالي ألامٍغ ، ٓو

ٔاث ًتهاًخىن كلى  ُٕىن ؤًغاصا وقغ ، ًاعجٌلذ بظلٗ ُُم اللِاعاث في الىالًاث 2اللِاعي  الاؾدثماع ألامٍغ

ُٕت ت اإلاسجلت 2006-1997زال الٌترة  %85اإلاخدضة ألامٍغ ٔاث اللِاٍع ، واولٕـ طلٗ كلى ؤؾهم الكغ

ت خُث ُامذ بمىذ الِغوض ختى  بالبىعصت ٓما ؾاهم في طلٗ جىؾم البىْى في مىذ الدؿهُالث اللِاٍع

لي ين كلى ؾضاص صًىجهم بؿبب صزىلهم الظلٌُت، ومم خضور الدكبم الخمٍى  لألًغاص هير الِاصٍع

ت ؤصبذ اإلاؿخٌُضًً مً الِغوض الؿابِت  %5,25وبلض اعجٌاق ؤؾلاع الٌائضة بلى خىالي  2006بضاًت اللِاٍع

ين كلى حؿضًض ألاُؿاغ اإلاؿخدِت كليهم، ًاطؼغث البىْى بلى حجؼ كِاعاث مً لم ٌؿخؼم  هير ُاصٍع

 .% 93ملض٘ حجؼ اللِاعاث  الؿضاص، ووصل آهظاْ

                                                           
 .27 -26صص عمؼي مدمىص، مغحم ؾابّ،  - 1
، جبؿت، 2016، 01اللضصآلاًاَ للضعاؾاث الاُخصاصًت،  مجلت  جإزير ألاػمت اإلاالُت اللاإلاُت كلى الاُخصاص احجؼائغي،خمؼة بللي، بال٘ مكللي،  - 2

 .88ص 
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حؿضًض اإلاِترطين ألُؿاغ صًنهم، اهسٌظذ ُُم  وهدُجت لخظغع البىْى الضائىت بٌلل كضم           

ت كً بًالؾها، هظه الا ٔاث اللِاٍع والاهسٌاطاث جهُاعاث ؤؾهمها بالبىعصت وؤكلىذ مجمىكت مً الكغ

وهاؾضاْ  % 4,6ؾغكان ما امخضث لخازغ في ألاؾىاَ اإلاالُت وحمُم الِؼاكاث، زؿغث ماقغاث صاو حىهؼ

خٌدالها، جىحهاث البىْى اإلااهدت للِغوض آهظاْ بلى بُم الضًىن ولِض ؾاهم في اهدكاع ألاػمت واؾ 9,9%

ٔاث الخىعٍّ التي ؤصضعث بمىحبها ؾىضاث ُابلت للخضا٘و بالبىعصاث اللاإلاُت.  لكغ

ت              ٔاث الخإمين وقٓغ ، امخضث لخىا٘ مً ألاؾىاَ اإلاالُت قغ وكلُه ًبمجغص اهٌجاع ؤػمت بالبىْى

لُت في  ها وماؾؿاتها الخمٍى ل اللِاعي، زم ؤزظث في الاهخِا٘ لباقي ص٘و اللالم هدُجت الؾدثماع بىٓى الخمٍى

اللِاعي التي وكإث في الىالًاث واإلاكخِاث الخابلت لها، وبظلٗ جم ؤلاكالن كً ؤػمت للغهً هظه الؿىضاث 

ُٕت وامخضث لباقي الض٘و في صٍُ  ، هدُجت إلاا ؾبّ جىاصلذ خاالث ؤلاًالؽ لٕثير مً 2007اإلاخدضة ألامٍغ

ٔاهذ ؤبغػها بكالن بىٗ " ٔاث الخإمين،  ت وقغ " بًالؾه  lehmen Brotherالبىْى واإلااؾؿاث اإلاالُت اللِاٍع

تي الغهً ال 15/09/2008في  " جدذ الىصاًت إلكاصة  Fannie mac" و" Freddie macلِاعي "زم وطم قٓغ

هُٖلت مالُتهما، وؤًظا جضزل احخٖىمت إلهِاط ؤٓبر مجمىكت جإمين في اللالم "ؤي ؤي جي"اإلاهضصة باإلًالؽ 

 ملُاع صوالع. 85كبر مىدها مؿاكضة بُِمت 

سخلٍ ص٘و اللالم وجدىلذ بلى ٓؿاص لِض بلوذ هظه ألاػمت مىتها قضتها، كىضما ؤزظث جىدكغ بلى م          

، 2009ؾىت  %0,3بلى خضوص  2008ؾىت % 1,4اُخصاصي، خُث جغاحم ملض٘ همى الض٘و الصىاكُت مً 

كام  %0,5لُصل  2008ؾىت %3,4بلى  2007ؾىت %5,2ٓما جغاحم ملض٘ الىمى الاُخصاصي اللالمي مً 

2009.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 .89ؾابّ، ص بال٘ مكللي، مغحم خمؼة بللي،  - 
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أخالصت الفصل:

ٌت، وطلٗ ٔىجها جإحي ؤن ألاػماث اإلاالُت ؿاهغة هير مغهىب ًيها مً ُبل البلضان اإلاسخلوؿخسلص         

زخالالث في جىاػن الاُخصاص الٕلي، خُث منها التي جخللّ بالىِض ألاحىبي وؤزغي بالِؼاق ًجإة وجدضر ب

ظلٗ ؤؾى اإلاصغفي  اَ عؤؽ اإلاا٘....احخ.، ٓو

ًٖل ألاػماث جمغ كبر مغاخل جٖىن مىظ مُالصها بلى اهٌجاعها زم اهتهائها واهدصاعها مم ؤلاقاعة بلى ؤجها      

جدؿبب في الٕثير مً احخؿائغ اإلاالُت واجهُاع وبًالؽ اللضًض مً اإلاصاعي واإلااؾؿاث اإلاالُت، وطلٗ بٌلل 

ٔاإلًغ  ابت حملت مً ألاؾباب والـغوي التي كملذ كلى ؿهىعها واهدكاعها  اغ في مىذ الائخمان وطلٍ الُغ

كلى اإلااؾؿاث اإلاالُت، وهُاب الكٌاًُت وؤلاًصاح كً اإلاللىماث بلى حاهب طلٗ ٓثاًت الدكابٗ 

 والاكخماص اإلاخباص٘ بين ألاؾىاَ اإلاالُت الضولُت في بػاع اللىإلات. 

ىق ألاػماث  وفي      بت ؤصبدذ الض٘و اإلاخِضمت حلخمض كلى ماقغاث جيباها بُى ؾىىاث لم جًٕ بٍِغ

 ٓملض٘ الىمى الاُخصاصي، الاعجٌاق اليؿبي لالؾدثماعاث احخاعحُت ُصيرة ألاحل...احخ.

ش الاُخصاص اللالمي، ٓما  مً ؤكـم وؤهم ألاػماث اإلاالُت 1929وحلخبر ؤػمت الٕؿاص اللـُم       ؤنفي جاٍع

ىعْ  َ  1987هىاْ ؤػماث ألزغي مثل ؤػمت بىعصت هٍُى آؾُا وهيرها،  بلى ؤػمت ألاعحىخين وص٘و حىىب قغ

ٔاًت الض٘و حلُض الىـغ في اُخصاصًاتها زاصالتي  ٔالىم ت التي جخمخم باحللذ   ؤ.ُخصاص ُىي 
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 جمهيد:

ٔاهذ جخللّ بالىٌؽ وطلٗ باكخباع ؤجها مً الض٘و التي               مغث الجؼاثغ باللضًض مً ألاػماث، ًٖلها 

....الخ، وما 1986زم ؤػمت  1973حلخمض كلى اإلادغوُاث في صاصعاتها، ًمً ؤبغػ ألاػماث التي ؤزغث كليها ؤػمت 

، جمشلذ في 2014اهتهذ مً هظه ألاػماث وآزاعها كلى الاُخصاص الىػجي بال وؤن ؿهغث ؤػمت ؤزغي ؾىت 

 اهسٌاض ؤؾلاع البترو٘ ًِض ؤزغث بكٖل ٓبحر كلى مجمل الاُخصاص الجؼاثغي.

بليها مسخلٍ الض٘و للحض  وباكخباع الؿُاؾت الىِضًت مً ؤهم الؿُاؾاث الاُخصاصًت التي جلجإ           

ومٖاًدت ألاػماث التي جىاظهها، لجإث بليها الجؼاثغ ٓظلٗ وطلٗ لخدُِّ الاؾخِغاع اإلاالي باؾخلما٘ ؤصواتها، 

ل هحر الخِلُضي.  باإلطاًت بلى ؤصواث مالُت مؿخدضزت ظضًضة جخمشل في الخمٍى

ن صوع الؿُاؾت الىِضًت في كالط وهظا ما ؾيخؼَغ بلُه مً زال٘ الضعاؾت الخالُت جدذ كىىا         

ٔالخالي:  ألاػماث اإلاالُت وهى الٌصل الظي بضوعه ُؿمىاه بلى مبدشحن وهما 

: ؤػماث جِلباث ؤؾلاع الىٌؽ وجضاكُاتها كلى الاُخصاص الجؼاثغي؛  اإلابدض ألا٘و

 اإلابدض الشاوي: الؿُاؾت الىِضًت وصوعها في جدُِّ الاؾخِغاع اإلاالي.
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 الجسائري: الاكخصاداملبحث ألاول: ألازماث الىفطيت وجداعياتها على 

قهض ؾَى الىٌؽ اللالمي كضة جِلباث في ؤؾلاع البترو٘ كلى مضي الؿىىاث اإلااطُت، ًابخضاء              

جٖىن في وطلُت كضم الاؾخِغاع وبالخالي ؤزغث كلى الض٘و اإلاصضعة للبترو٘  همً الؿبلُىاث بضؤث ؤؾلاع 

البترو٘ التي حلغض لها  الجؼاثغي، وكلُه ؾىإزظ إلادت كً ؤػماث جِلباث ؤؾلاع  الاُخصاصوباألزص كلى 

ت باإلطاًت بلى ألاػمت الجؼاثغ   ، زم آزاعها كلى مجمل الاُخصاص الٕلي للجؼاثغ.2014الؿلٍغ

 ول: ملحت عن جللباث أسعار البترول التي حعرضذ لها الجسائر:املطلب ألا 

، ٓما ؤهه ُض ٌلخبر ؾَى الىٌؽ اللالمي قضًض الحؿاؾُت باليؿبت للض٘و اإلاىخجت واإلاصضعة له            

حن الض٘و اإلاىخجت واإلاؿتهلٕت، ولًٕ  قهض مً الِغن اإلااض ي ت ؤزغث كلى ٓال الؼًغ خضور كضة ؤػماث ؾلٍغ

ً ألاواثل للبترو٘، ًدصخه مً الصاصعاث ألآثر جظغ  عا هي الض٘و اإلاىخجت وباكخباع الجؼاثغ  مً اإلاصضٍع

حر بًغاصاتها%90جٌَى  عي ًهي حلخمض كلُه في جًى  وطلٗ لخوؼُت هٌِاتها اإلاسخلٌت. ، وؤن اُخصاصها َع

وباإلطاًت بلى ؤػماث اعجٌاق واهسٌاض ؤؾلاع البترو٘، ًالجؼاثغ كاهذ ؤًظا مً ؤػمت اإلاضًىهُت             

الخاعظُت التي ماػالذ لم جخسلص منها بلى خض الؿاكت، بالغهم مً جغاظم حجمها مِاعهت مم الؿىىاث 

ت للبترو٘ التي حلغض لها ؾَى الىٌؽ اللالم ي وؤزغث كلى الٌاعػت وكلُه ؾىظٓغ  ؤهم ألاػماث الؿلٍغ

 الاُخصاص الجؼاثغي وؤػمت اإلاضًىهُت ًُما ًلي:

 :1973الىفطيت  ألازمت-1

لِض ؤػلّ كلى هظه ألاػمت اؾم ؤػمت جصحُذ ألاؾلاع البترولُت، وجُُِم البرمُل بُِمخه الحُُِِت             

اث ُُاؾُت ٔاهذ مخضهُت بلى مؿخٍى ٔاث البترو٘ ُغعث ألاوبٗ ؤن جىتزق مً  1973، ًٌي ؾىت 1التي  قغ

اللاإلاُت ػمام اإلاباصعة واجساط الِغاعاث، وزاصت باليؿبت ألهم مجالحن مً مجاالث ؾَى البترو٘ اللاإلاُت 

 وهما:

 جدضًض الؿلغ اإلاللً للبترو٘؛  -

 البترو٘. بهخاطجدضًض ملضالث  -

ٔاث، جد٘ى ؾَى ا             ٌا كلى الكغ ٔاها ُو لبترو٘ اللالمي بلى ؾَى وبالخدٕم في هظًً اإلاجالحن اللظان 

ا لل ل ؾُى ٔان وألمض ػٍى ٔاث والض٘و الصىاكُت(للباجم   ) الض٘و اإلاصضعة للبترو٘( ، بلض ؤن  ، مكتري )الكغ

ض ؤطاًذ خالت الىضعة التي ؤكِبذ صضوع ُغاعاث وػعاء البترو٘ اللغب بخسٌُع ملضالث  وخـغ  ؤلاهخاطُو

بلى وطم الخىاػن بحن كغض البترو٘ والؼلب كلُه ؤػمت، جصضًغ البترو٘ بلى الض٘و اإلاؿاهضة إلؾغاثُل 

ٍ ؤبلاصا زؼحرة.  2وؤطاًذ بلى اإلاُى

ص٘و ألاوبٗ مً جصحُذ ألاوطاق الخاػئت هحر اللاصلت في مجا٘  1973ولِض مٕىذ خغب ؤٓخىبغ              

ضة مً ظاهب واخض، ، ًاؾخؼاكذ أل٘و مغة ؤلاهٌغاص بخدضًض ألاؾلاع وبكالن ألاؾلاع الجضًجدضًض ألاؾلاع 

ش صىاكت البترو٘ اللاإلاُت. ا كلى امخضاص جاٍع ٔان ؾاٍع  مسالٌت بظلٗ اللغي الظي 

                                                           
ل مصغفي، ، مظٓغة ماؾتر، ؤزغ حوحراث ؤؾلاع الىٌؽ كلى الؿُاؾت الىِضًت في الجؼاثغهىام مىصٍ، لؼغف الىىعي،  - 1 جسصص جمٍى

 .22، ص جبؿه، ظاملت 2016-2015صًلت
ض الىجاع- 2 ٔاث البترو٘ وبضاثل الؼاُت ُغاءاث بؾتراجُجُتًٍغ ت، ص ص 2006، الضاع الجاملُت، ، بصاعة قغ  . 63-62، ؤلاؾٕىضٍع
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ٔاهذ كلُه              وجمٕىذ الض٘و اإلاصضعة للبترو٘ مً مظاكٌت ؤؾلاع بترولها ؾبلت مغاث باإلاِاعهت بما 

صوالع للبرمُل،  12بلى  1973ىبغ ؤٓخ 15صوالع للبرمُل الىاخض في  3، خُض ٌُؼث ألاؾلاع مً  1970في كام 

م ألاؾلاع الىٌؼُت بيؿبت   20، وبلوذ كاثضاث ص٘و ألاوبٗ مً صاصعاتها البترولُت مً ؤُل مً %400ؤي ًع

اصاث الطخمت في ألاؾلاع في بػاع مىـمت كاإلاُت 1976ملُاع صوالع  130بلى  1971ملُاع صوالع   ، بن هظه الٍؼ

ٔان لها مبرعاث اُخصاصًت  منها: )ألاوبٗ( 

اصة ؤؾلاع البترو٘ اإلادِِت كلى ؤؾلاعه اإلاللىت؛ -  ٍػ

 جضهىع وجظبظب ُُمت اللمالث اللاإلاُت؛ -

 اعجٌاق ؤؾلاع الؿلم التي حؿخىعصها ألاوبٗ؛ -

ً الِىي في ؾَى البترو٘ اللاإلاُت مم جؼىع صىعة اللغض والؼلب كلى البترو٘ اللاإلاُحن في  - جد٘ى مىاٍػ

ذ الظي بضؤث ًُه  ؤػمت الؼاُت اللاإلاُت جٌغض هٌؿها ....بلى هحر طلٗ مً اإلابرعاث الاُخصاصًت، بال ؤهه الُى

اصاث الطخمت في ألاؾلاع، وفي  ٔان لها الٌظل ألا٘و في جدُِّ هظه الٍؼ مما ال قٗ ًُه ؤن خغب ؤٓخىبغ 

ٔاهذ ً الِىي في ؾَى البترو٘ اللاإلاُت لصالح ص٘و ألاوبٗ وبضون هظه الحغب ما  ل مىاٍػ هظه  جدٍى

 1اإلاخوحراث لخخدِّ بهظه ألابلاص.

ش الض٘و الصىاكُت، ًصبذ ؤخض ؤهم كىاصغ جدضًض ؤؾلاع               وججضع ؤلاقاعة بلى ؤهه وأل٘و مغة في جاٍع

 الؿلم والخضماث ًيها مىظىصا زاعظها في الض٘و اإلاصضعة للبترو٘. 

 :1979ألازمت الىفطيت -2 

ؤلاًغاهُت                      -زالر مغاث بزغ الحغب اللغاُُت 1979زاهُت وبكٖل مٌاجئ ؾىت  كاصث واعجٌلذ ألاؾلاع              

صوالع للبرمُل زال٘ ؤقهغ ُلُلت، مما ؤصي بلى اهٌجاع  ؤػمت  32صوالع بلى  13) خغب الخلُج ألاولى( مً 

 2بترولُت زاهُت.

 :1986ت الىفطيت ألازم -3

ؤؾلاع الىٌؽ في الؿَى الضولُت جبلا لحغب ألاؾلاع التي قىتها بلع  اجهُاع  1986قهضث ؾىت             

صوالع 17.70البلضان الىٌؼُت الخاطلت لىٌىط الغؤؾما٘ اللالمي، ًاهسٌع ؾلغ الىٌؽ في بدغ الكما٘ بلى 

صوالع للبرمُل ًخٌاُم الٌكل الاُخصاصي في الجؼاثغ خُض جِلصذ اإلاىاعص  13للبرمُل، زم بلى ؤُل مً 

بصىعة مدؿىؾت، وفي اإلاِابل جؼاًض مؿخىي ؤلاهٌاَ اللام، هـغا بلى همؽ الحُاة الاؾتهالٔي هحر  اإلاالُت

ٔان الىـام ؤخض اإلاصجلحن له مً زال٘ ؾلؿلت مً ؤلاظغاءاث  الغقُض الظي بغػ مم بضاًت الشماهُيُاث، و

مىظ الشماهُيُاث هى ؤقهغها"بغامج مٖاًدت الىضعة"، ٓما ؤن ؤخض اللىامل اإلاؿاكضة كلى حلمُّ ألاػمت 

ٍُ الاؾدشماعاث اإلاىخجت، زصىصا في ُؼاق الصىاكت، بطاًت بلى الخإزحراث الؿلبُت التي ؤخضزتها  جُى

 3ا، ماصًت بلى بطلاي صعظت الخٖامل.كملُت بكاصة الهُٖلت التي ػكؼكذ اؾخِغاع الِاكضة الاُخصاصًت بإٓمله

                                                           
1
ض الىجاع، مغظم  -   .63ؾابّ، ص ًٍغ

 .22هىام مىصٍ، لؼغف الىىعي، مغظم ؾابّ، ص  - 2
3
اش يؾلُمان  -  ت الخلٌُاث الؿُاؾُت والاظخماكُت والاُخصاصًت والشِاًُتوآزغون،  ؤلٍغ ، ؾلؿلت ٓخب اإلاؿخِبل اللغبي، الؼبلت ألاػمت الجؼاثٍغ

 .227 -226، لبىان، ص ص 1999الشاهُت 
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ؤؾلاع الىٌؽ ؤزغث كلى اُخصاصًاث الض٘و الىامُت اإلاصضعة ٓما ؤن الاهسٌاطاث اإلاخخالُت في              

 للىٌؽ والتي مً بُنها الجؼاثغ، خُض ؤصي بلى اهسٌاض اللاثضاث الىٌؼُت والٌىاثع اإلاالُت وبالخالي:

 في البلضان اإلاصضعة للىٌؽ؛ ؤلاظمالياهسٌاض ملض٘ الىاجج اإلادلي  -

 ًغاصاث الىٌؼُت.اللام في هظه الض٘و بؿبب جغاظم ؤلا  ؤلاهٌاَجِلص  -

ٔان مً اإلاٌترض ؤن ال ًىسٌع ؤلاهٌاَ الحٖىمي بىٌـ وؿبت اهسٌاض ؤلاًغاصاث               ومم طلٗ 

ؤلاًغاصاث بلىامل زاعظُت ؤي اللىاثض الىٌؼُت والؿَى اللالمي للىٌؽ في خحن ؤن اللامت، بؿبب اعجباغ 

مُت الاُخصاصًت وبالظوىغ الخطخمُت في الىٌِاث اللامت جغجبؽ بلىامل صازلُت جخمشل في بغامج الخى

 الاُخصاص.

الحٖىمي بلى ؿهىع عجؼ في ملـم اإلاىاػهاث اللامت للض٘و الىٌؼُت، خُض ؤزغ  ؤلاهٌاَؤصي اهسٌاض            

ت لم ًصبه حوحر بلض  هظا العجؼ كلى هُٖل الىٌِاث في الض٘و اإلاصضعة للىٌؽ، بط ؤن هُٖل الىٌِاث الجاٍع

 1.وؤلاهماجيالاؾدشماعي  ؤلاهٌاَىٌؼُت وبهما الظي حوحر هى جِلص اللاثضاث ال

 :1998ألازمت الىفطيت  -4

حلغطذ الؿَى البترولُت اللاإلاُت لهؼة زاهُت ؤصث بلى ازخال٘ 1998في الدؿلُيُاث وبالظبؽ ؾىت             

صوالع للبرمُل في  10ٓبحر  في اللغض والؼلب ًخضهىعث ؤؾلاع البترو٘ بلى ؤصوى مؿخىي لها، بما ًِل كً 

 صٌؿمبر مً هٌـ الؿىت.

 :2004ألازمت الىفطيت  -5

اث ُُاؾُت لم  2004جمحز كام               باعجٌاق مخىاصل ألؾلاع الىٌؽ إلالـم الؿىت، ووصىلها بلى مؿخٍى

صوالع للبرمُل) وهى  36للىٌؽ مً ُبل، بط وصل اإلالض٘ الؿىىي لؿلغ ؾلت ؤوبٗ  الاؾمُتحكهضها ألاؾلاع 

 2(.1987كلى ملض٘ ؾىىي لؿلت ؤوبٗ مىظ بضؤ اللمل بىـام الؿلت كام ؤ

 :2008أزمت  -6

اث ُُاؾُت مىظ             ، 2008صوالع للبرمُل ؾىت  98، بلوذ ؾٍِ 2004سجلذ ؤؾلاع البترو٘ مؿخٍى

ٖي  ٔان له ؤزغا واضحا كلى ؾَى الىٌؽ، بدُض ؤن جباػا الاُخصاصلًٕ بكصاع ألاػمت اإلاالُت اللاإلاُت  ألامٍغ

بحر في ؤؾلاع الىٌؽ  م ٓو ىص ؤصي بلى اهسٌاض في الؼلب اللالمي كلى الؼاُت وجغاظم ؾَغ وصزىله مغخلت الٔغ

، زم اعجٌم مجضصا لُصل بلى 2009صوالع للبرمُل ؾىت  61ًِض تهاوي ؾلغ الىٌؽ الجؼاثغي لُبلى ،3الخام

اصة  80  4الىٌؼُت في جيكُؽ الاُخصاص الىػجي.كلى اللىاثض  الاكخماصصوالع  مما شجم الجؼاثغ كلى ٍػ

 أزمت املدًىهيت الخارحيت الجسائريت: -7

، كىضما 1986الجؼاثغ مشل اللضًض مً الض٘و الىامُت كاهذ مً ؤػمت اإلاضًىهُت التي بغػث ؾىت             

اء بمؿخدِاث صًىجها الخاعظُت وكاهذ عجؼا في محزان اإلاضًىكاث واعجٌاكا في عجؼ  عجؼث الجؼاثغ  كً الًى

                                                           
 .45-44، ص ص 2013، صاع هىمه، الجؼاثغ ألاػماث الىٌؼُت والؿُاؾاث اإلاالُت في الجؼاثغؾلض هللا صاووص،  - 1
 .22ؾابّ، ص هىام مىصٍ، لؼغف الىىعي، مغظم  - 2
3
ُت اللاإلاُتكبض اإلاؼلب كبض الحمُض-  ُت اإلاخلثرة وألاػمت اإلاالُت اإلاصًغ ت، ص 2010، الضاع الجاملُت، ، الضًىن اإلاصًغ  .325، ؤلاؾٕىضٍع

م قؼ - 4 مِضمت في بػاع ؤقوا٘ الىضوة اإلاىـمت مً ػغي ، مضازلت اولٖاؾاث اهسٌاض ؤؾلاع الىٌؽ كلى الاُخصاص الجؼاثغي مدمىص، ُبي مٍغ

، 14/05/2015ُؿم الاُخصاص وؤلاصاعة خ٘ى ؤػمت ؤؾىاَ الؼاُت وجضاكُاتها كلى الاُخصاص الجؼاثغي ُغاءة في الخؼىعاث في ؤؾىاَ الؼاُت، ًىم 

لت والاُخصاص، ظاملت ألامحر كبض الِاصع للللىم ؤلاوؿاهُت، ص   .5ٔلُت الكَغ
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ىص الاُخصاصي، وهِصا خاصا في اخخُاػاتها مً  اللملت الصلبت بما ال اإلاىاػهت اللامت وؿهىع خالت مً الٔغ

 .ًٌٕي لخإمحن مؿخىعصاتها ألٓثر مً ؤًام ملضوصة ، ٓما قهض ؾلغ الصغي الضًىاع جضهىعا ٓبحرا

 املدًىهيت الخارحيت:  أسباب-ؤ

 هىاْ كضة ؤؾباب ؾاهمذ في بوكاء وجٌاُم ؤػمت اإلاضًىهُت الخاعظُت في الجؼاثغ مً ؤهمها ماًلي:            

 كاث:جللباث كطاع املحرو  -

اكخمضث الجؼاثغ  اكخماصا مؼلِا كلى ُؼاق اإلادغوُاث في جدُِّ الخىمُت الاُخصاصًت             

ضخمت في  اؾدشماعاث بهٌاَاإلادغوُاث وجؼلب طلٗ  بهخاطوالاظخماكُت، ولخدُِّ طلٗ ُامذ بخٕشٍُ 

الِؼاق البترولي، هحر ؤن حلغض هظا الِؼاق بلى جِلباث ٓبري وجظبظب في ألاؾلاع  ؤزغ بكٖل مباقغ  كلى 

اعجٌم ؾلغ   1979و 1973جٌاُم ؤػمت اإلاضًىهُت الخاعظُت للجؼاثغ، ًسال٘ الصضمخحن البترولُخحن ؾىتي 

اصة الض ىدُجت لهظا اجبلذ زل الِىمي اإلالبر كىه بٌاثع في محالىٌؽ مما ؤصي بلى ٍػ زان اإلاضًىكاث، ٓو

خِت، لًٕ خضر اللٕـ ال الجؼاثغ ؾُاؾت الاُتراض ملخمضة كلى جٕهىاث اعجٌاق ؤؾلاع الىٌؽ للٌتراث ال

مما ؤصي بلى جِلُص كاثضاث صاصعاث اإلادغوُاث، ومً زم خضور  1986بط اهسٌع ؾلغ البترو٘ ؾىت 

ض حؿبب هظا الاهسٌاض بسؿاثغ للجؼاثغ  عجؼ في محزان اإلاضًىكاث وكضم الِضعة كلى حؿضًض ا لضًىن ُو

 ملُاع صوالع . 9ُضعها 

 ضخامت الجهىد الاسدثماريت: -

ت حلخمض زاصت كلى الِؼاق الصىاعي الظي  اكخمضث الجؼاثغ مً الِغن اإلااض ي             كلى ؾُاؾت جىمٍى

ل اإلادلُت، مما ؤصي بالجؼاثغ بلى اللجىء للِغوض  اؾدشماعاثجؼلب  ضخمت ًاُذ بمٖاهُاث الخمٍى

الخاعظُت هـغا الكخِاص عاؾمي الؿُاؾت الاُخصاصًت ؤهه ال ًمًٕ ججاوػ مغخلت الخسلٍ التي ٌلِكها 

 ّ ل هظه الاؾدشماعاث  كً ػٍغ ّ بُامت اؾدشماعاث ضخمت، هحر ؤن جمٍى الاُخصاص الجؼاثغي بال كً ػٍغ

ٍ بلى خض ٓبحر الِغ  وض الخاعظُت ظلل مً الجهاػ ؤلاهخاجي ظهاػا جابلا للخاعط، بط ؤن كملُت حكوُله جخُى

 كلى واعصاث الؿلم ألاولُت والؿلم الىؾُؼُت. 

 سليمت لالكتراض:غياب سياست  -

كضة ملاًحر ًمًٕ مً زاللها الحٕم بوُاب ؾُاؾت ؾلُمت لالُتراض في الجؼاثغ ومً ؤهمها  هىاْ            

 ماًلي: 

ُبت اللمالث ألاظىبُت اإلاٖىهت للضًً الخاعجي وبحن همؽ الخجاعة الخاع  - ظُت، كضم وظىص جىاؾب بحن جٓغ

ٖي، ومىه ًٌٕي  اهسٌاض ُُمت الضوالع مم خُض ؤن صاصعاث الجؼاثغ جخم بصىعة قبه ٔلُت بالضوالع ألامٍغ

 زباث اللمالث ألازغي ختى ًخٌاُم حجم الضًً الخاعجي؛

اعجٌاق خصت الِغوض ُصحرة ألاظل مً بظمالي الِغوض، وما جبلها مً قغوغ ُاؾُت زاصت مً خُض  -

 1ؤؾلاع الٌاثضة ًيها؛اعجٌاق 

اص -  ؾىت  %57.62خجاوػ في خحن لم ج 1994في ؾىت  %307الضًً الخاعجي بط وصلذ بلى ة زضماث ٍػ

 ؛1987

                                                           
1
 .218-216، كمان، ص ص 2013، صاع اإلاؿحرة، الؼبلت الشالشت الاُخصاص الضوليكلي كبض الٌخاح ؤبى قغاع، - 
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ل الىاعصاث مً الؿلم كضم اإلاصضاُُت في حؿُحر الِغوض خُض  - اؾخلملذ وؿبت ٓبحرة منها في جمٍى

 الٕمالُت؛

كضم ًلالُت الجهاػ ؤلاهخاجي، بط ؤن ملـم الىخاثج التي خِِتها مسخلٍ الِؼاكاث ؤلاهخاظُت التي مىلذ  -

ٔاهذ طلٌُت ماكضا ُؼاق اإلادغوُاث.   1بالِغوض 

 الجسائريت: جطىر املدًىهيت الخارحيت -2

يُاث مً الِغن اإلااض ي، بالغهم مً ؤلاصالخاث الاُخصاصًت التي جبىتها الجؼاثغ في بضاًت الشماهُ            

خه ؤؾلاع الىٌؽ واإلاخللِت بةكاصة هُٖلت اإلااؾؿاث الاُخ صاصًت وكلى الغهم مً الاعجٌاق الٕبحر الظي كًغ

 34في الؿَى اللالمي زال٘ الىصٍ ألا٘و مً الشماهِىاث، بط وصل ؾلغ بغمُل الىٌؽ الخام بلى مؿخىي 

ُض اؾخمغث في التزاًض بصىعة ٓبحرة واػصاص الىطم ًةن اإلاضًىهُت الخاعظُت وزضماتها  1985صوالع ؾىت 

زال٘ جؼىع مسؼون اإلاضًىهُت الخاعظُت وزضماتها  ، والجض٘و الخالي ًبن لىا2عي جإػماالاُخصاصي والاظخما

 .1993-1980الٌترة 

                 (  1993-1980لفترة) خالل ا : جطىر مخسون املدًىهيت الخارحيت وخدماتها01ركمجدول ال                 
 الىحدة: مليار دوالر

 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1984 1980 البُان

مسؼون 

 اإلاضًىهُت

17 14 21 24 24 26 26 27 26 26 

زضماث 

 اإلاضًىهُت

4.21 5.20 4.12 4.91 6.44 7.91 8.98 9.58 9.26 9.43 

 .272ؾابّ، ص بً الؼاهغ خؿحن، مغظم املصدر: 

ذ بلع الاهسٌاض ؾىت              ، وهظا 1984ًدبحن مً الجض٘و ؤن اإلاضًىهُت الخاعظُت للجؼاثغ ُض كًغ

اصة في ؤؾلاع الىٌؽ في الؿَى اللالمي والظي مٕنها مً حؿضًضي ظؼء مً اإلاضًىهُت ؾىت  عاظم بلى الٍؼ

ؾلاع الىٌؽ كاص حجم اإلاضًىهُت لالعجٌاق وطلٗ هـغا لالهسٌاض الظي قهضجه ؤ 1986،لًٕ بلض 1984

 .1991واؾخمغث في الاعجٌاق بلى هاًت 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 .113-112، ص ص 08/2010، مجلت الباخض جبؿه، ظاملت صوع بىٗ الجؼاثغ في حؿُحر اللملُاث اإلاالُت اإلاغجبؼت بالخاعطبىخىُٗ هضي، - 1
وؿاهُت بدىر اُخصاصًت، اللضص مج الخصحُذ الاُخصاصيؤػمت اإلاضًىهُت وبغابً الؼاهغ خؿحن،  - 2

إ
، ظاملت 2009، ظىان 31، مجلت الللىم ؤلا

 .272ُؿىؼُىت، الجؼاثغ، ص  عيمىخى 
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 الىحدة: مليار دوالر   (         2016-2002دًن الخارجي للفترة) : جطىر مجمىع ال02جدول ركم ال 

 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 الؿىىاث

مجمىق 

الضًً 

 عجيالخا

22.642 23.353 21.821 17.191 5.603 5.606 5.585 

 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 الؿىىاث

مجمىق 

الضًً 

 الخاعجي

5.413 5.457 4.405 3.676 3.396 3.735 3.021 3.849 

 .2017، 2016، 2011، 2008لبىٗ الجؼاثغ لٖل مً الؿىىاث الخالُت:  ؤلاخصاثُتاليكغاث املصدر: 

            ٘ باإلاِاعهت مم  2002جبحن لىا ؤن حجم الضًً الخاعجي بضؤ في الخِلص ابخضاء مً ؾىت مً الجضو

 2005ؾىت  17.191ملُاع صوالع لُصبذ  22.642ٔان مجمىق الضًً  2002الؿىىاث الٌاعػت خُض ؾىت 

واصل حجم الضًً  2016بلى هاًت  2005وهظا عاظم بلى كاثضاث الضولت اإلاغجٌلت مً البترو٘، زم مً ؾىت 

وهظا صلُل كلى ؤن الجؼاثغ جىاصل حؿضًض صًىجها الخاع ظُت  2016ؾىت  3.849االهسٌاض لُصل بلى ب

ٔاهلها.  وطلٗ للخسلص مً كبء اإلاضًىهُت الظي ؿل ؾىىاث ًخلب 

 آثار املدًىهيت الخارحيت الجسائريت: -3   

 ًلي: لِض جغجب كلى اإلاضًىهُت الخاعظُت كضة آزاع ؤهمها ما            

 ها على ميزان املدفىعاث:أثر -أ

هدُجت اؾخضاهتها مً الخاعط، والتي جمشلذ في مكأل زضمت  لِض واظهذ الجؼاثغ كضة مكأل            

اصة ٓبحرة زال٘ كِض الشماهِىاث، ًِض ؤصبدذ مضًىكاث زضمت  ذ ٍػ الضًً التي اػصاصث خضة والتي كًغ

الضًً ؤخض ؤهم البىىص اإلاؿببت للعجؼ في الحؿاب الجاعي واؾخجزاي الاخخُاػاث الغؾمُت، وهٕظا بلض ؤن 

ل ٔان الاُتراض الخاعج حر الِؼاق ألاظىبي الالػم لخمٍى ذ إلاحزان اإلاضًىكاث، وجًى ي وؾُل لؿض العجؼ  اإلاُا

ض مً  كملُت الخىمُت، ًإصبذ هظا الاُتراض كامال ؤؾاؾُا لهظا العجؼ وهظا ألامغ ًخؼلب الاؾخمغاع في مٍؼ

ٔاهذ زضمت الضًً ؾىت  ل العجؼ اإلاظٔىع، بدُض  ع لترجٌم بلى ملُاع صوال  4.21جمشل  1980الاُتراض لخمٍى

ٖي، ولًٕ في الؿىىاث ألازحرة ابخضاء مً ؾىت  9.276وجصل بلى  1992هاًت ؾىت   2002ملُاع صوالع ؤمٍغ

ض جم حسجُل  جمحزث وطلُت الجؼاثغ اإلاالُت بخدؿً عهم اهسٌاض ؤؾاع البترو٘ واهسٌاض الصاصعاث، ُو

   اؾخِغاع في ٔل مً اإلاضازُل والحؿاب الجاعي.

 :أثرها على الخضخم-ب

ض              مً الصلب ُُاؽ مضي جإزحر جٌاُم الضًىن الخاعظُت في الخطخم بكٖل صُُّ، ولًٕ مً اإلآا

ت وػغصًت بحن اعجٌاق حجم الضًىن الخاعظُت وجٌاُم ؤكبائها مً ظهت، واعجٌاق وؿب  ؤن هىاْ كالُت ٍُى

 الخطخم مً ظهت ؤزغي.
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، بال ؤهه في الؿىىاث 1993- 1986بحرة في ؾىىاث بؿبب ٓبر حجم الضًىن ًةن وؿب الخطخم ٓ            

  1ألازحرة جغاظلذ وؿب الخطخم وطلٗ بؿبب جغاظم حجم اإلاضًىهُت.

 أثرها على سعر الصرف: -ج

ت.وأ 1979مىظ ؾىت جم جسٌُع ؾلغ الصغي للضًىاع الجؼاثغي              صبدذ مىاًؿت للؿلم الجؼاثٍغ

 سياساث الحكىمت املطبلت: -4

وطلٗ بوغض  تهىاْ مجمىكت مً الؿُاؾاث و ؤلاظغاءاث اإلاخسظة مً ػغي الحٖىمت الجؼاثٍغ           

 ًلي: الخسٌٍُ مً خضة اإلاضًىهُت الخاعظُت، ومً بحن هظه الؿُاؾاث هظٓغ ما

 إعادة الجدولت: -أ

، مم اعجٌاق 2اإلاِترطتهي اجٌاُُت بحن الضاثً و اإلاضًً جغمي بلى حوُحر ؤظل اؾخدِاَ ؤُؿاغ اإلابالى             

 قغوغ بكاصة الجضولت وهي: 1991جدِّ في  مً بًغاصاث الصاصعاث، % 73زضمت الضًً الخاعجي بلى 

كضم الِضعة كلى حؿضًض اإلاؿخدِاث،ػلب الجؼاثغ مً صىضَو الىِض الضولي الىـغ في عػهامت الضًىن، -

 صوالع. ملُاع  3.5كِضث ماجمغاث إلكاصة ظضولت الضًىن ؤٓثر مً 

  إعادة الخمىيل:-ب

اصي بلى جسٌُع زضمت الضًىن زال٘ ًترة ػمىُت              ؤكاصث هُٖلت الضًىن ومىاكُض اؾخدِاُها ٍو

مً مضازُل الصاصعاث وهحرث الضًً مً ُصحر بلى  %50مدضصة، الجؼاثغ ؤكاصث حكُٕل صًىجها ؤٓثر مً 

م الاؾدشماع.  مخىؾؽ ألاظل لًغ

 ر:جحىيل املدًىهيت إلى اسدثما-ج

ل                ل  اإلاضًىهُت بلى اؾدشماع خُض جم اجٌاُُت جدٍى مً اإلاضًىهُت بلى اؾدشماعاث، زم %60جدٍى

ضعث اإلاضًىهُت ؾىت  520بكاصة ظضولت    3.ملُاع صوالع  23ب  2004ملُىن صوالع، ُو

 :2014املطلب الثاوي: أزمت جللباث أسعار الىفط 

ذ ؤؾىاَ الىٌؽ اللالمي جِهِغا في ؤؾلاع البترو٘ في الىصٍ الشاوي مً ؾىت               ، بلض ؤن 2014كًغ

اث مىسٌظت لم حسجلها مىظ  ؾىىاث، ًاقخضث اإلاساوي مً ؤػمت ًغظلها  5وصلذ ألاؾلاع بلى مؿخٍى

ت، بطاًت بلى جغاظم خصت مىـمت الضو  ٘ اإلاصضعة الخبراء بلى جسمت اإلالغوض اللالمي مً هظه اإلااصة الحٍُى

للىٌؽ)ألاوبٗ(، وجظا٘ئ ؾلؼتها كلى جدضًض ألاؾلاع مم ؿهىع مىخجاث بضًلت للىٌؽ وؿهىع مىخجحن، بلى 

 جىاػهاث وبُلُمُت وظُىؾُاؾُت.

قهضث صىاكت الىٌؽ  2014مىظ ظىان  %50وفي ؿل اؾخمغاع اجهُاع ؤؾلاع البترو٘ بيؿبت جٌَى             

ىص الحاص، ؤصث بلى ا لخسىي مً اإلاساػغ التي ًمًٕ ؤن تهؼ الاُخصاص الىػجي، ومً الخضاكُاث خالت مً الٔغ

                                                           
1
، ؤػغوخت صٓخىعاه في ، بقٖالُت الضًىن الخاعظُت وآزاعها كلى الخىمُت الاُخصاصي في الض٘و اللغبُت خالت بلع الض٘و اإلاضًىتًظُلت ظىىخاث - 

 .110-104، ص ص 2006الللىم الاُخصاصًت، ظاملت الجؼاثغ، 
 .220-2018ؾابّ، ص ص كلي ؤبى الٌخاح قغاعة، مغظم  - 2
ت-3 ش ؤلاػالق  https://www.startimes.com/?t=23050059 ، لإلػالق ؤهـغ:ؤػمت اإلاضًىهُت الخاعظُت الجؼاثٍغ  .21:58، الؿاكت 14/03/2018جاٍع

https://www.startimes.com/?t=23050059
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الىزُمت لالجهُاع اإلاؿخمغ ألؾلاع الىٌؽ في ألاؾىاَ اللاإلاُت كلى الىطلحن الاُخصاصي والاظخماعي في 

 1.الجؼاثغ

    :    2017-2014لفترة بك خالل ار ألاسعار الفىريت لسلت خاماث أو : جطى 03الجدول ركم                
 دوالر أمريكي/برميل(الىحدة: )

 2017 2016 2015 2014 البُان

 52.4 26.5 44.4 104.7 ظاهٌي

 53.4 28.7 54.1 105.4 ًٌُغي 

 50.3 34.7 52.5 104.2 ماعؽ

ل  51.4 37.9 57.3 104.3 ؤًٍغ

 49.2 43.2 62.2 105.4 ماي

 45.2 45.8 60.20 107.90 ظىان

لُت  46.9 42.7 54.20 105.60 ظٍى

 49.6 43.1 45.50 100.80 ؤوث

 53.4 42.9 44.80 96.00 ؾبخمبر

 55.5 47.9 45.00 85.10 ؤٓخىبغ

مبر   43.2 40.50 75.60 هًى

  51.7 33.60 59.50 صٌؿمبر
غ ؤلاخصاجي الؿىىي املصدر:   .112، ص 2017مىـمت ألاُؼاع  اللغبُت اإلاصضعة للبترو٘ )ؤوابٗ(، الخٍِغ

صوالع للبرمُل  104.7ٔاهذ  2014هالخف مً الجض٘و ؤكاله ؤن ؤؾلاع ؾلت زاماث ؤوبٗ في ظاهٌي              

ٔاهذ  2014خمبر لخبضؤ ألاؾلاع في الاهسٌاض ابخضاء مً قهغ ؾب لخصل في قهغ صٌؿمبر صوالع  96.00خُض 

، لخىاصل ألاؾلاع في الاهسٌاض زال٘ الؿىت  %16.1صوالع ؤي باهسٌاض وؿبخه  59.50مً هٌـ الؿىت بلى 

مِاعهت بكهغ ظاهٌي  %60صوالع للبرمُل لدسجل اهسٌاطا بيؿبت  44.4خُض وصلذ بلى  2015اإلاىالُت  

صوالع للبرمُل زم حلىص  62.2خُض وصلذ بلى  2015، زم جبضؤ ألاؾلاع باالعجٌاق هىكا ما بلى هاًت ماي 2014

 %35.7صوالع لدسجل وؿبت اهسٌاض جِضع ب  26.5لخصل بلى  2016هٌي لالهسٌاض مً ظضًض بلى هاًت ظا

ًٖىن هىاْ جظبظب زال٘ هظه  صوالع زم 52.4لخصل بلى  2017زم جغجٌم بكٖل وؿبي بلى هاًت ظاهٌي 

 الؿىت.

ٔالخالي:              والكٖل اإلاىالي ًىضح الخؼىع الكهغي لألؾلاع الٌىعٍت لؿلت زاماث ؤوبٗ وهى 

 

 

 

 

 
                                                           

م قؼُبي مدمىص، مغظم - 1  .05ؾابّ، ص مٍغ
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-2014سلت خاماث أوبك خالل الفترة : الخطىر الشهري لألسعار الفىريت  ل04الشكل ركم               

 دوالر أمريكي/برميل(الىحدة: )                            2017

 
غ  املصدر:  .113، ص2017الؿىىي إلاىـمت ألاُؼاع اللغبُت اإلاصضعة للبترو٘)ؤوابٗ( ؾىت ؤلاخصاجيالخٍِغ

ألف برميل/ الىحدة: )           2016-2012الىفط الخام للجسائر   : صادراث04الجدول ركم                   

 ًىم(

 2016 2015 2014 2013 2012 الؿىىاث

صاصعاث 

 الىٌؽ الخام

685.9 608.4 483.2 519.5 541.5 

غ الؿىىي مىـمت ألاُؼاع اللغبُت اإلاصضعة للبترو٘ )ؤوابٗ املصدر:  .92، ص 2017 ؤلاخصاجي(، الخٍِغ

مً زال٘ الجض٘و ًخطح لىا ؤهه هدُجت الهسٌاض ؤؾلاع البترو٘ في الؿَى اللالمي للىٌؽ              

ٔاهذ ؾىت ؼاثغ مً الىٌؽ الخام ُض جغاظلذ خُوبصابخه بالخسمت مً اإلالغوض، ًةن صاصعاث الج ض 

ؤي  2014ؤلٍ بغمُل ؾىت  483.2زىاء خضور ألاػمت بلى ؤلٍ بغمُل للُىم لخصل ؤ 685.9جِضع ب  2012

ج بلى هاًت  202.7جم جسٌُع ما ًِاعب  خُض  2016ؤلٍ بغمُل للُىم، زم حلىص الصاصعاث جغجٌم بالخضٍع

اصة بهخاط الىٌؽ الخام بمِضاع   ؤلٍ بغمُل للُىم. 58.3جم ٍػ

سه ال              حضًض، وعهم اهسٌاض ؤؾلاع الىٌؽ والواػ ًىاظه الىـام الجؼاثغي جدضًاث زؼحرة في جاٍع

ُلص مً بًغاصاجه، ًِض اؾخسضم ًاثع ؤلاًغاصاث التي جغآمذ لضًه في اللِض ألا٘و مً هظا الِغن لضكم 

ؼه اإلاالي اللالمي، وهٕظا ًةن وؿبت الضًىن بلى الىاجج اإلادلي ؤلاظمالي حلخبر ملِىلت  مً الىاجج %1.5)مٓغ
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ام ُاصعا كلى ، وكلُه ؾُٖىن الىـ1مً خُض الضًً اإلادلي(%9الضًً الخاعجي و اإلادلي ؤلاظمالي مً خُض 

الٌىعٍت للمحزاهُت، وهظا ال ٌلجي بالظغوعة ؤن اجهُاع ؤؾلاع الىٌؽ لً ًازغ كلى  الاُتراض لخلبُت الاخخُاظاث

ؤمىعها بالِلُل الؿُاؾت في الجؼاثغ التي حلاوي مً شح عؤؽ اإلاا٘، ًيبػي كليها ؤن جخإُلم مم الىطم وجضبغ 

غ لضحها، وهى ما ٌكٖل جدضًا إلاهاعتها الؿُاؾُت.   2اإلاخًى

الىحدة: )            2017-2011: جطىر إحمالي إلاًراداث املحللت من املحروكاث 05الجدول ركم             

 مليىن دوالر(

 *2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 البُان

بظمالي ؤلاًغاصاث 

 مً اإلادغوُاث
71661.8 70571.4 63662.6 58361.6 33080.6 27917.5 7616.3 

م  ؤلاخصاثُتبىٗ الجؼاثغ، اليكغة  املصدر: م  ؤلاخصاثُت، واليكغة 2017ؾبخمبر  39ُع  .2016ظىان  34ُع

ٔاهذ  2015والجض٘و ؤكاله ًىضح مضي جغاظم ؤلاًغاصاث اإلادِِت مً اإلادغوُاث بدُض ؾىت              

ٔاهذ حؿاوي  2014ملُىن صوالع مِاعن مم ؾىت  33080.6حلاص٘  ملُىن صوالع وهظا جغاظم  58361.6خُض 

مخض هظا الاهسٌاض بلى ؾىت  ، ولًٕ قهضث 2016واضح في ؤلاًغاصاث بؿبب اهسٌاض ؤؾلاع البترو٘، ٍو

   ثض بترولُت مغطُت.مً الشالسي ألا٘و جدؿً واضح بدُض جم جدُِّ كىا 2017ؾىت 

: )الىحدة               2016-2011لبترول الجسائري خالل الفترة: صادراث ا05الشكل ركم                     

 (مليىن دوالر أمريكي

 
 

 

 املصدر: من إعداد الطالبت بىاءا على إحصائياث بىك الجسائر.

هظٓغ ها بغوػها ومً ؤهمومىه هظه ألاػمت لم جإحي هٕظا وخضها بل هىاْ كضة ؤؾباب وكىامل ؾاكضث كلى 

 ما ًلي:

 :2014ألاسباب الاكخصادًت والسياسيت ألزمت جللباث أسعار البترول  -1

 لِض للبذ مجمىكت مً ألاؾباب صوعا هاما في اهضالق ألاػمت والتي مً ؤهمها ما ًلي:            

 

                                                           
1
وىعي هىؽ، -  ؼ بهبىغ ؤؾلاع الىٌؽ ألاؾباب والخبلاث الجُىؾُاؾُتهَغ ل ، غوٓىجؼ، مٓغ  .4الضوخت، ص ، 2015ؤًٍغ

2
وىعي هىؽ، مغظم -    .5ؾابّ، ص هَغ
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 سباب السياسيت:ألا  -أ

ؤعظم بلع اإلادللحن الاُخصاصًحن والخبراء اجهُاع ؤؾلاع اإلادغوُاث بلى الخٌؿحر الؿُاس ي البدذ،             

ضمان بلىىان " خغب اإلاطخاث"، وبجى ًيها جدلُله كلى  واهؼلّ هظا الخٌؿحر مً مِالت الٖاجب جىماؽ ًٍغ

لواػ، مما لىٌؽ واؿلىصًت مً ؤظل زٌع ؤؾلاع ااًتراض وظىص اجٌاَ بحن الى م ؤ واإلاملٕت اللغبُت ال

 ؾُازغ ؾلبا كلى عوؾُا وبًغان كلى اكخباعهما مً ؤٓثر اإلاخظغعًٍ مً هظا الاهسٌاض.

ٔاهذ ألاؾباب ًالىاُم هى اهسٌاض ؤؾلاع الىٌؽ              م ؤن ال حلىص بلى ججاوػ وكلى ٔل ًمهما  واإلاخُى

غ اإلالغوض مىه ؾىاء  100ؾٍِ ا٘ ب وطلٗ لخًى ذ ٍُغ  1الخِلُضي ؤو الصخغي.صوالع في ؤي ُو

 هظٓغها ًُما ًلي:  ألاسباب الاكخصادًت: -ب

ض ؤطاي  بهخاطؿهىع  - الىٌؽ الصخغي، الظي ؤجاخخه جٕىىلىظُا الخٕؿحر الهُضعولُٖي والحٌغ ألاًِي، ُو

ملُىن بغمُل بلى ؾَى الىٌؽ الخام، مما ؾاهم في خضور جسمت مً  4.2هظا اإلاصضع الجضًض خىالي 

 ؛اإلالغوض اللالمي

الخوحر في الؿلْى الاؾتراجُجي إلاىـمت البلضان اإلاصضعة للىٌؽ)ألاوبٗ(، حلض ؤٓبر ألاػغاي الٌاكلت في ؾَى  -

حزها  ض قهضث الٌترة ألازحرة حوحرا في الؿلْى الاؾتراجُجي للمىـمت مً زال٘ جٓغ الىٌؽ الخام اللاإلاُت، ُو

ُت كلى خؿاب ألاؾلاع ، ًِض  اإلاىـمت في اظخماكها ألازحر الجمُم  إثًاظكلى الحٌاؾ كلى خصتها الؿُى

اصة  ، بالغهم مً ًاثع اللغض اللالمي وهى ما ؤصي بلى اهسٌاض ظضًض في ألاؾلاع، ؤلاهخاطباجساطها ُغاع ٍػ

( كِب 2009-2008اإلاىـمت زال٘ ألاػمت اإلاالُت اللاإلاُت ) وهظا الِغاع ظاء كلى اللٕـ جماما مما ُامذ به

 مما ؾاكض كلى اهخلاقها مجضصا؛ ؤلاهخاطاجهُاع ؤؾلاع الىٌؽ، خُض زٌظذ مً 

م اللِىباث الاُخصاصًت اإلاٌغوطت كليها مً الوغب  - لت في الصاصعاث ؤلاًغاهُت، وهظا بلض ًع اصة اإلاخُى الٍؼ

ملُىن بغمُل هٌؽ ًىمُا بضاًت  1.26اؾخلضث بًغان لخصضًغ ما، خُض بلض الخىصل بلى الاجٌاَ الىىوي بُنه

اصة في جسمت اإلالغوض اللالمي؛2016مً   ، وهى ما ٌلجي ٍػ

ٔالصحن التي حؿتهلٗ لىخضها زلثي الاعجٌاق  - جغاظم الؼلب اللالمي وزاصت مً ألاؾىاَ الصاكضة، 

اُخصاصًت جمشلذ في اجهُاعا ٓبحرا في الحاصل في الاؾتهالْ اللالمي مً البترو٘،ًِض قهضث صلىباث 

صاصعاتها واؾدشماعاتها التي جمشل زلثي هاججها اإلادلي ؤلاظمالي، وهظا عاظم ؤؾاؾا بلى جغاظم ُضعتها الخىاًؿُت 

 في ألاؾىاَ الضولُت بؿبب الاعجٌاق الٕبحر في ملضالث ألاظىع اإلادلُت ًيها؛

 2وزاصت في ؿل الاؾخلاهت كىه ببضاثل ؤزغي؛الهبىغ اإلاخىاصل في اؾتهالْ الىٌؽ في الى م ؤ  -

 جضهىع ُُمت اللملت اإلادلُت في الؿَى الاُخصاصًت اللاإلاُت؛ -

                                                           
 
ىم ٔلشىم- 1 ه ًاػمت، مُغ ، الؿضاس ي الشاوي 03، مجلت الاُخصاص واإلاالُت، اللضص، جِلباث ؤؾلاع البترو٘ ؤي بضاثل مخاخت لالُخصاص الجؼاثغي ًُى

 .23قلٍ، الجؼاثغ، ص ، ظاملت 2016

 
، ٔلُت الللىم مم الصضمتجضاكُاث اهسٌاض ؤؾلاع الىٌؽ كلى الاُخصاص الجؼاثغي والؿُاؾاث الالػمت للخٍُٕ  ،كبض الحمُض مغهُذ-2

  .2-1الاُخصاصًت، ظاملت ظُجل الجؼاثغ، ص ص 
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زاصت في  %60بيؿبت  2009طلٍ الاؾدشماعاث ألاظىبُت اإلاباقغة، خُض سجلذ اهسٌاطا في ؾىت  -

 الِؼاق هحر  الهُضعوٓغبىوي؛

بالغهم مً بغامج  2009-2003جغاظم وؿبت الاؾدشماع ألاظىبي اإلاباقغ في الجؼاثغ زاصت في الٌترة اإلامخضة  -

 الاُخصاصي؛ ؤلاولافؤلاصالح الىػىُت اإلاخمشلت في بغامج 

اصة  - غة في هظه ألازحرة، وؤزظ اللغض  2014الىٌؼي في الؿَى الؿلىصًت ؾىت  ؤلاهخاطٍػ مما ؤصي بلى ًو

 لب اللالمي للىٌؽ؛ًؼػى كلى الؼ

ا اإلاكهض الجُىؾُاس ي، لظلٗ ًةن  - كضم الاؾخِغاع  الؿُاس ي الضازلي وحوحر الىـام ًمًٕ ؤن ٌوحر ظظٍع

مً كاثضاجه ُض ٌؿٌغ كً كىاُب ظُىؾُاؾُت %75اجهُاع ؤؾلاع الىٌؽ في مىؼِت حلخمض كلى ؤٓثر  مً 

 1اهُيُاث وبضاًت الدؿلُيُاث.بوع الىـغ كً جضهىع الاُخصاص ٓما خضر في الجؼاثغ ؤوازغ الشم

 على الاكخصاد الجسائري: 2014املطلب الثالث: آثار جللباث أسعار الىفط 

عي ًهى ٌلخمض كلى كاثضاث اإلادغوُاث بالضعظت ألاولى،               اإلالغوي ؤن الاُخصاص الجؼاثغي َع

ب، جِلصذ اللىاثض واهسٌاض ؤؾلاع البترو٘ وطلٗ عاظم بلى كضة ؤؾبا 2014وبدص٘ى ألاػمت ؾىت 

البترولُت وزلٌذ كضة آزاع باعػة كلى الاُخصاص الجؼاثغي، وهىاْ بلع اإلااقغاث التي جبحن وبىطىح مضي 

 جإزغ الاُخصاص الجؼاثغي باألػمت والتي ؾىي هظٓغها ٓما ًلي:

 امليزان الخجاري: -1

 مليار دوالر(الىحدة: )         2016-2011زان الخجاري بالجسائر : جطىر املي06الجدول ركم                   

 *2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 البُان

 الصادراث:

 اإلادغوُاث-

صاصعاث -

 ؤزغي 

 :الىارداث

72.888 

71.661 

1.227 

 

46.927- 

71.736 

70.583 

1.153 

 

51.569- 

64.867 

63.816 

1.051 

 

54.987- 

60.129 

58.462 

1.667 

 

59.670- 

34.566 

33.081 

1.485 

 

52.649- 

29.31 

27.92 

1.39 

 

49.44- 

16.59 

15.93 

0.66 

 

24.07- 

 -7.48 -20.13 -18.083 0.459 9.880 20.167 25.961 الرصيد
غ بىٗ الجؼاثغ املصدر م  ؤلاخصاثُت، اليكغة 45ص  2015: جٍِغ  ،2016ؾبخمبر  39لبىٗ الجؼاثغ ُع

 ملُاع صوالع 0.459ًاثظا ُضعه  2014في محزاجها الخجاعي ؾىت ًبحن الجض٘و ؤن الجؼاثغ سجلذ              

، وبالخالي في ؾىت ملُاع صوالع 9.880وهى مىسٌع باإلاِاعهت مم الؿىت اإلااطُت خُض سجلذ ًاثظا ُضعه 

ملُاع صوالع  لُىاصل هظا العجؼ باالؾخمغاع في اإلاحزان الخجاعي بلى هاًت  18.083سجلذ عجؼ بُِمت  2015

صل بلى  2017٘ مً الؿضاس ي ألاو   ملُاع صوالع. 7.48ٍو

ٔاهذ جِضع  2014ملُاع صوالع ؾىت  58.462بلوذ صاصعاث الجؼاثغ مً اإلادغوُاث ُُمت              بلضما 

، واؾخمغ  الاهسٌاض في صاصعاتها بلى هاًت %5.35ؤي اهسٌاض بُِمت  2013في ؾىت ملُاع صوالع  63.816

                                                           
ؾُاؾت وخٖامت كامت،  ، ؾُاؾت الجؼاثغ اججاه جضهىع ؤؾلاع الىٌؽ وجضاكُاجه كلى مؿخِبل الاُخصاص"البضاثل اإلاؼغوخت"،لىهاوؿت ؾهام- 1

م الخالي: ؼ الضًمِغاػي اللغبي، لإلػالق كلى اإلاُى ش الاػالق  https://democratic.de/ ?p=43039الجؼاثغ، اإلآغ  .15:29، الؿاكت 20/03/2018جاٍع
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ضع ب  2017الؿضاس ي ألا٘و مً ؾىت  مِاعهت مم ؾىت  %42.53ملُاع صوالع  ؤي اهسٌاض ب  15.93ُو

 ، وهظا عاظم بلى الاهسٌاض اإلالحىؾ واإلاؿخمغ في ؤؾلاع البترو٘ في ؾَى الىٌؽ الضولي.2014

 %4.68وهظا اعجٌاق ب  2014ملُاع صوالع ؾىت  59.670ؤما باليؿبت للىاعصاث ًِض جم حسجُل            

بيؿبت  2015(، لخبِى الىاعصاث حسجل اهسٌاض كلى مضاع الؿىىاث الخالُت 2013مِاعهت بالؿىت اإلااطُت )

 .%10.23بيؿبت  2016و 7.02%

 ميزان املدفىعاث: -2

ؤزغ التراظم اإلاؿخمغ  ألؾلاع الىٌؽ كلى ُضعة الجؼاثغ  اإلاالُت كلى مِاومت الصضماث واإلاخؼلباث              

اإلاتزاًضة كلى محزان اإلاضًىكاث الخاعظُت، زاصت وؤن اخخُاػاث الصغي حؿمذ للجؼاثغ بمىاظهت 

ُض جخأٔل  الصضماث كلى ٓحزان اإلاضًىكاث في ألاظل الِصحر، بال ؤن هظه الِضعة كلى مِاومت الصضماث

اث مىسٌظت.   1بؿغكت لى بُِذ ؤؾلاع البرمُل كلى مؿخٍى

صوالع للبرمُل سجل محزان اإلاضًىكاث عجؼا زال٘ الؿضاس ي  70ًلىضما اهسٌع ؾلغ البترو٘ بلى             

ملُاع صوالع مً هٌـ الٌترة مً  0.88ملُاع صوالع  مِابل ًاثع ُضع ب  1.32ُضع ب  2014ألا٘و مً ؾىت 

لؿابّ، وهدُجت لظلٗ جِلصذ الاخخُاػاث الغؾمُت للصغي خُض جغاظم اخخُاػي الجؼاثغ مً اللام ا

ملُاع  194خىالي  2013، بلض ؤن بلى في جهاًت 2014ملُاع صوالع في جهاًت ظىان  193اللملت الصلبت بلى 

غ بظلٗ ُض ملُاع صوالع في جهاًت قهغ ؾبخمبر  ًخٖىن الجؼاث 185صوالع، ُبل ؤن جىسٌع مغة ؤزغي بلى 

ها زال٘ ؾىت بؿبب ؤػمت البترو٘، وفي ؾىت  8زؿغث  اعجٌم مخىؾؽ  2017ملُاع صوالع مً اخخُاػاث صًغ

، في خحن قهضث ٓمُاث اإلادغوُاث اإلاصضعة 2016صوالع في  45صوالع  مِابل  53.97ؾلغ البترو٘ لُبلى 

 2016.2زال٘ ؾىت  %10.8بلضما اعجٌلذ ب  2017جغاظلا زال٘ 

ٔالخالي:             والجض٘و الخالي ًبحن مضي جإزغ  محزان اإلاضًىكاث الجؼاثغي باهسٌاض ؤؾلاع البترو٘ وهى 

مليار الىحدة: )           2016-2011ان املدفىعاث الجسائري : جطىر ميز 07الجدول ركم                      

 دوالر(

 2016 2015 2014 2013 2012 2011 البُان

الغصُض 

ؤلاظمالي 

إلاحزان 

 اإلاضًىكاث

20.141 12.057 0.133 5.881- 27.537- 26.031- 

غ بىٗ الجؼاثغ املصدر:   .40، ص 2016جٍِغ

 

 

 

 

 

                                                           
1
م قؼُبي مدمىص، مغظم -   .6ؾابّ، ص مٍغ

 
ٔا٘، -2 ، جضزل مداًف بىٗ الجؼاثغ ؤمام اإلاجلـ الكلبي 2017وجىظهاث  2016خىصلت خ٘ى الخؼىعاث الىِضًت واإلاالُت لؿىت مدمض لى

 .9غ، ص ، بىٗ الجؼاث2018الىػجي، ًٌُغي 
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                      2016-2012: جطىر أرصدة ميزان املدفىعاث الرئيسيت 06الشكل ركم                     
(مليار دوالر الىحدة:)

 

 
غ الؿىىي لبىٗ الجؼاثغ املصدر:  .38، 2016الخٍِغ

 الىاجج الداخلي الخام: -3

ملُاع  208بن الاهٕماف في الىاعصاث ؾُمخض بلى الىاجج الضازلي الخام، والظي ؾِىسٌع بلى             

لا كام  211مِاعهت مم خىالي  2015صوالع لؿىت  ٔان مخُى كلى ؤؾاؽ همى ؾىىي في خضوص  2014ملُاع صوالع 

، مِاعهت مم 2015كام %3.9خُض ؤهه لً ًخجاوػ ، مما ٌلجي اهسٌاض ملض٘ همى الاُخصاص الجؼاثغي 4%

م في مجا٘ الاُخصاص.2014للام  4.5%  1، هـغا الؾخمغاع الهكاقت في الىمى وعجؼ الؿلؼاث كً الخىَى

الىحدة: )    2016-2010لفترة ر الىاجج الداخلي الخام للجسائر خالل ا: جطى 07الشكل ركم                

 (مالًين الدًىاراث

                                                           
1
م قؼُبي، مغظم -   .7ؾابّ، ص مٍغ
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م املصدر  .26، ص 39: اليكغة ؤلاخصاثُت لبىٗ الجؼاثغ ُع

 صىدوق ضبط املىارد: -4

ُبل الخؼَغ بلى مضي جإزحر اهسٌاض ؤؾلاع البترو٘ كلى صىضَو طبؽ اإلاىاعص ؾىِىم ؤوال              

ٌُُت كمله. ٌه ٓو  باإلاغوع كلى حلٍغ

 صىدوق ضبط املىارد:حعريف   -أ

ٓوحرها مً الض٘و الىٌؼُت، ُامذ الجؼاثغ باوكاء صىضَو ؾُاصي ؤػلّ كلُه اؾم"صىضَو              

ٔان طلٗ في ؾىت  وهي الؿىت التي سجلذ ًيها الجؼاثغ كىاثض هٌؼُت  بلوذ مؿخىي  2000طبؽ اإلاىاعص"، و

ه في ؤي ًترة مً ُبل، وطلٗ بؿبب الاعجٌاق ال ٕبحر الظي كاقخه ؤؾلاع الىٌؽ زال٘ هظه ُُاس ي لم حلًغ

اث اللصِبت وهظا بؿبب  الؿىت، ومً ؤظل الاؾخٌاصة مً هظه ألامىا٘ والحٌاؾ كليها الؾخلمالها في ألاُو

 الخِلباث الٕبحرة التي جخمحز بها ؤؾلاع الىٌؽ في اإلاضي اإلاخىؾؽ والبلُض.

ت بوكاء صىضَو طبؽ اإلاى              اعص مً ؤظل امخصاص هظه ألامىا٘، وطلٗ ُغعث الحٖىمت الجؼاثٍغ

م  و اإلاخللّ  2000ظىان  27اإلاىاًّ ٘  1421عبُم ألا٘و كام  24اإلااعر في  02-2000بمىظب الِاهىن ُع

، بدُض خضص هظا الِاهىن هىق وؤهضاي ومجا٘ كمل الصىضَو وطلٗ 2000بِاهىن اإلاالُت الخٕمُلي لؿىت 

م  والتي هصذ كلى ماًلي: 10مً زال٘ اإلااصة  ىت خؿاب جسصُص زاص ُع -103"ًٌخذ في ٓخاباث الخٍؼ

 1بلىىان صىضَو طبؽ اإلاىاعص". 302

ومىه ًةن مىاعص هظا الصىضَو اإلاخٖىهت مً ًاثع بًغاصاث الجباًت البترولُت جسصص لظبؽ             

اإلاغؾىمت جىاػن اإلاىاػهت، باإلطاًت بلى طبؽ الىٌِاث وجسٌُع الضًً اللمىمي، ومً ؤظل بلىن ألاهضاي 

 لهظا الصىضَو ًِض اجسظث ؤلاظغاءاث الخالُت:

ل هظا  - بوكاء اخخُاػي مسصص لإلبِاء كلى عجؼ اإلاحزاهُت في اإلاؿخىي اإلاِغع في ُاهىن اإلاالُت وجمٍى

 العجؼ؛

                                                           
1
 ماظؿخحر، جسصص اُخصاص صولي، مظٓغة ، اؾخسضام اللىاثض الىٌؼُت: صعاؾت مِاعهت بحن ججغبت الجؼاثغ وججغبت الجروٍجبً كىالي زالضًت- 

 .133، ظاملت وهغان، ص 2016
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ملُاع  221.10ملُاع صًىاع مً ؤظل جِلُص مؿخدِاث الضًً اللمىمي )منها  328.07اُخؼاكاث مِضعة ب  -

ملُاع صًىاع بلىىان ؤصل الضًً اللمىمي لؿىت  106.97، و2000ؤصل الضًً اللمىمي لؿىت صًىاع بلىىان 

 2001.1ملُاع صًىاع في جهاًت  248.83(، وبلض هظه الاُخؼاكاث ًبلى عصُض الصىضَو 2001

 جأثير اهخفاض أسعار البترول على صىدوق ضبط املىارد: -ب

جِلباث هدُجت التراظم اإلادؿىؽ في كاثضاث البالص مم  كغي الصىضَو زال٘ الٌترة ألازحرة             

ملُاع  7226.4والصاصعاث ووؿب همى ُؼاق الؼاُت، خُض بلوذ ُُمت خصُلت الصىضَو  ؤلاهخاطاهسٌاض 

للصىضَو ؾىت  ؤلاظماليملُاع صوالع ، بِىما ُضع  الغصُض  89.4ؤي ما ٌلاص٘  2014صًىاع مم ُاهىن اإلاالُت 

 ملُاع صوالع. 59اع صًىاع  ؤي ما ٌلاص٘ ملُ 4774بدىالي  2014

ملُاع صوالع ؾىت  63مِابل  2014ملُاع صوالع ؾىت  60ًىـغا لتراظم مضازُل الىٌؽ في الجؼاثغ بلى              

ٌِض بظلٗ 2014و 2012ما بحن  %15، ؤي بيؿبت اهسٌاض جِضع ب 2012ملُاع صوالع ؾىت  70و 2013 ، ٍو

با  9صىضَو طبؽ اإلاىاعص في ؿغي  صًىاع ظؼاثغي، وهظا  757.10ملُاعاث صوالع ؤي ما ٌلاص٘ 10ؤقهغ جٍِغ

ملُاع  4بلى 3ماقغ مِلّ في خض طاجه، زاصت وؤهه لم ًخم ضخ الٕشحر  في صىضَو طبؽ اإلاىاعص بال بدضوص 

  2ملُاع صوالع في الؿابّ. 10صوالع مِابل 

 البطالت: -5

هىاْ كالُت كٕؿُت بحن ؤؾلاع الىٌؽ وملضالث البؼالت باكخباع ؤن ٔل جدؿحن في ألاؾلاع ٌلجي              

ت اإلالخمضة بضوعها كلى حصجُم  اصة في اللىاثض وؤلاًغاصاث والتي ًمًٕ مً زاللها جىٌُظ الخؼؽ الخىمٍى الٍؼ

 الجؼاثغي.، ومً زم جِلُص البؼالت في اإلاجخمم الاؾدشماعاث

ت إلاىاظهت اهسٌاض ؤؾلاع الىٌؽ              ًمً بحن ؤلاظغاءاث الخِكٌُت التي اجسظتها الؿلؼاث الجؼاثٍغ

  .2015هى ججمُض الخىؿٍُ في الىؿٌُت اللمىمُت لؿىت  2014وجغاظم اللىاثض مىظ ظىان 

 :      املبحث الثاوي: دور السياست الىلدًت في جحليم الاسخلرار املالي

في جدُِّ جِاؽ ًلالُت الؿُاؾت الىِضًت في ؤًت صولت مً زال٘ ؤصواتها ومضي اؾخجابتها              

غ الؿَى الىِضي، وكلُه ؾىدىا٘و ًلالُت  الاؾخِغاع اإلاالي، واؾخدضاثها ألصواث ظضًضة وطلٗ لخؼٍى

ؼي الؿُاؾت الىِضًت في جدُِّ الخىاػن الضازلي والخاعجي وؤهم ألاصواث اإلاؿخسضمت م ً ػغي البىٗ اإلآغ

الجؼاثغي إلالالجت ألاػماث، ٓظلٗ ؤلاظغاءاث الالػمت لخجىبها، والخدضًاث التي جىاظه الؿُاؾت الىِضًت 

ت.  الجؼاثٍغ

 املطلب ألاول: فعاليت السياست الىلدًت في جحليم الخىازن الداخلي والخارجي:

ت في              الاُخصاصًت، التي ُامذ بها الحٖىماث  ثؤلاصالخا بػاعؾلذ الؿلؼاث الىِضًت الجؼاثٍغ

بلى مداولت الِظاء كلى الازخالالث الاُخصاصًت  1986اإلاخلاُبت مم صىضَو الىِض الضولي ابخضاء مً ؾىت 

 والؿعي بلى بكاصة الاُخصاص الجؼاثغي بلى خالت الاؾخِغاع .

 فعاليت السياست الىلدًت: -1

                                                           
 .152، الؼبلت ألاولى، الجؼاثغ، ص 2004الٌجغ، ، صاع مىهجُت اإلاحزاهُت اللامت للضولت في الجؼاثغللماعة ظما٘، - 1
م قؼُبي مدمىص، مغظم - 2  .9-8ؾابّ، ص ص مٍغ
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ٍ ًلالُت الؿُاؾت الىِضًت كلى اإلاُ٘ى اليؿبُت لٖل مً اإلاىدجى               ، وجٖىن الؿُاؾت LMو ISجخُى

ٔان مُل اإلاىدجى ٔان اإلاىدجى  LM الىِضًت ؤٓثر ًلالُت ٔلما  ؤُل خضة )ؤو مؿخىي   ISؤٓثر خضة، بِىما 

، ًٌي هظه الحالت ًةن الخوحراث في الٕمُت اإلالغوطت مً الىِىص جاصي 08ٓما هى مىضح في الكٖل وؿبُا(

 بلى حوُحر اإلاؿخىي الخىاػوي الصافي الىاجج الِىمي بِضع ٓبحر .

، ًيخج مً اهدضاع قضًض في الؼلب كلى الىِىص ) مىدجى جٌظُل  LMواإلاُل الحاص للمىدجى             

جي كضم عهبت ألاًغاص في حوُحر ٓمُت الىِىص التي ًغهبىن في الاخخٌاؾ بها باليؿبت الؿُىلت(، وهظا ٌل

 1لضزىلهم، وطلٗ بؿبب حوُحر جٖلٌت الاخخٌاؾ بالىِىص ) ؾلغ الٌاثضة (.

 

 

 

 

 

 

 ( وفعاليت السياست الىلدًت LMو ISميل املىحىياث ): 08الشكل ركم                                

 M0 r  M0 I r 

M1 I  

 M1  

  

   L0 S 

 

 

 

 

 L1 L2 S L1 
                                                                                                .185ؾابّ، ص وخُض مهضي كامغ، مغظم  املصدر:

ج مً صالت اؾدشماع طاث مُل مؿخىي وؿبُا ؤًظا ًةن اإلاُل ألاُل خضة )ؤو اإلاؿخىي وؿبُا ( ًيخ            

وهظا ٌلجي ؤن عظا٘ ألاكما٘ ًٖىهىن ؤٓثر اؾخجابت للخوحراث في ؾلغ الٌاثضة وطلٗ  باليؿبت لؿلغ الٌاثضة

 كىض جدضًض حجم اؾدشماعاتهم.

ُلُل  LMوجٖىن الؿُاؾت الىِضًت هحر ًلالت وؿبُا ) في الكٖل الؿابّ(، خُض هجض ؤن اإلاىدجى              

بؿبب ؤن مىدجى الؼلب كلى الىِىص )جٌظُل الؿُىلت( ُلُل الاهدضاع، وهظا ٌلجي ؤن ألاًغاص ًغهبىن في 

حوُحر ٓمُت الىِىص التي ًغهبىن في الاخخٌاؾ بها باليؿبت لضزىلهم، بكٖل ٓبحر وطلٗ هدُجت لخوحر جٖلٌت 

بؿبب ؤن صالت الاؾدشماع جٖىن مُل خاص  ًٖىن طو  ISالاخخٌاؾ بالىِىص) ؾلغ الٌاثضة (، ولظلٗ ًةن اإلاىدجى 

                                                           
1
 .184، ص 2010، الضاع الجاملُت، ، اُخصاصًاث الىِىص والبىْىوخُض مهضي كامغ- 
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ً للخوحراث في ؾلغ الٌاثضة  طاث مُل خاص باليؿبت لؿلغ الٌاثضة، مما ٌلجي اهسٌاض اؾخجابت اإلاؿدشمٍغ

 1كىض جدضًض حجم اؾدشماعاتهم.

 فعاليت السياست الىلدًت في جحليم الخىازن الداخلي: -2

ت ٌلخبر جدُِّ الخىاػن الضازلي               للضولت مً ؤبغػ ألاهضاي التي حؿعى الؿُاؾت الىِضًت الجؼاثٍغ

 بلى جدُِِها، وجخمشل ؤهم ظىاهب جدُِّ الخىاػن الضازلي ًُما ًلي:

 اسخلرار املسخىي العام لألسعار ومحاربت الخضخم: -2-1

ؿذ هِضًت ًِؽ ٌلخبر الخطخم ماقغ إلاؿخىي الخوحراث اللامت لألؾلاع، ًإؾبابه في الجؼاثغ لِ             

وصزىله خحز  90/10بل بن ؤؾبابه هُٖلُت وماؾؿاجُت ٓظلٗ، خُض ؤهه ومم بصضاع ُاهىن الىِض والِغض 

، بضؤ اكخباع ألاؾلاع مخوحرا ؤؾاؾُا في الاُخصاص وطلٗ باجباق ؤؾلىب 1990الخؼبُّ ابخضاء مً ؾىت 

جي للخطخم اإلإبىث. غ الخضٍع  2الخدٍغ

 ملضالث الخطخم في الجؼاثغ .والجض٘و ؤصهاه ًبحن جؼىع 

             (2017-2002جسائر خالل الفترة ): جطىر معدل الخضخم في ال08الجدول ركم                  
 ( %مئىيتوسبت الىحدة: )

 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

 5.74 4.85 3.67 2.31 1.38 3.97 4.26 1.43 الخطخم

 *2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 الؿىىاث

 5.70 6.40 4.78 2.92 3.25 8.89 4.52 3.91 الخطخم
غ  املصدر: غ آًا28َ، ص 2017، 23ص ،2010، 22،ص 2008اإلاىخض اللغبي الاُخصاصي  جٍِغ  . 2017الاُخصاص اللغبي، ؾبخمبر  ، جٍِغ

وهي وؿبت مغجٌلت،  2003ؾىت  %4.26ًخطح مً الجض٘و ؤكاله ؤن ملض٘ الخطخم خِّ وؿبت              

لىص ؾبب طلٗ بلى همى الٕخلت الىِضًت  (، ولًٕ 20012004هدُجت لبرهامج ؤلاولاف الاُخصاصي )  M2َو

وهظا عاظم بلى الصغامت في جؼبُّ الؿُاؾت الىِضًت، لًٕ اعجٌم  2007-2005ٌلىص لُىسٌع ما بحن ؾىتي 

ضع ب  2009زاهُت ؾىت  وهظا عاظم بلى اعجٌاق الخطخم اإلاؿخىعص وزاصت في الض٘و الىاقئت، وفي  %5.74ُو

هظا الجاهب صغح ظىن لِؿٖي الىاثب ألا٘و لصىضَو الىِض الضولي بإن اعجٌاق ملضالث الخطخم في 

مسخلٍ ؤهداء اللالم ًغظم في ظاهب مىه بلى الخإزحر الظي زلٌه الاعجٌاق الكضًض في ؤؾلاع اإلاىخجاث 

ت وال  3ؿلم ألاؾاؾُت وزاصت منها اإلاىاص الوظاثُت.الؼاٍُى

وطلٗ بؿبب الٌىاثع  %8.89بُِمت  2012ولِض خِّ ملض٘ الخطخم ؤكلى وؿبت له ؾىت              

اإلاالُت التي خِِتها الجؼاثغ زال٘ جلٗ الٌترة مً اللىاثض البترولُت اإلاغ جٌلت، ولًٕ حلىص لالهسٌاض 

بؿبب جِلباث ؤؾلاع البترو٘ وجغاظم كاثضاجه، ومم عظىق  %2.92بدُض بلٌذ وؿبت  2014وزاصت ؾىت 

وهى  % 5.70ُضع ب  2017ؤؾلاع البتر ٘و بلى الاعجٌاق اليؿبي ٌلىص ملض٘ الخطخم لحرجٌم ملها، ًٌي ؾىت 

 مغجٌم، والكٖل اإلاىالي ًىضح طلٗ 
                                                           

1
 .185ؾابّ، ص وخُض مهضي كامغ، مغظم - 

، ماظؿخحر(، عؾالت 2010-1990الاؾخِغاع الاُخصاصي صعاؾت خالت الجؼاثغ )الؿُاؾت الىِضًت وصوعها في جدُِّ كصام لىقان، لخظغ صًلمى،  -2 

 .135، ص 2013جسصص اُخصاص الخىمُت، ظاملت باجىت، الجؼاثغ، 
 .138ؾابّ، ص كصام لىقان، مغظم - 3
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            (2017-2002الخضخم في الجسائر ): معدل 09الشكل ركم                                        
 (%)الىحدة: وسبت مئىيت

 
 

٘  باالكخماصمً بكضاص الؼالبت املصدر:   كلى ملؼُاث الجضو

  هدف الدشغيل )اليد العاملت(: -2

مً ؤظل مٖاًدت البؼالت والِظاء كليها، حؿعى الؿُاؾت الىِضًت بلى جضكُم الاؾدشماع والىمى              

، واؾخسضام ؤصواتها بهضي خماًت وزلّ مىاصب قول للكباب، ؤلاصالحالاُخصاصي مً زال٘ بغامج 
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اصة مىاعص الاُخصاص الىػجي ومىذ اإلاٍؼ ض مً والاهخمام بالِؼاكاث ألازغي زاعط اإلادغوُاث مً ؤظل ٍػ

 .ؤلاطاًُتاإلاىاصب 

الىحدة: ((:                        2017-2002: جطىر معدالث البطالت في الجسائر )09الجدول ركم               

 %)مئىيتوسبت 

 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 الؿىىاث

 10.2 11.3 13.8 12.30 15.30 17.70 23.70 25.70 البؼالت

 *2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 الؿىىاث

 12.3 10.3 11.2 10.6 9.8 11.0 10.0 10.0 البؼالت
غ الاُخصاصي 142ص 2014-1990كلىاوي كمغ، ػعَ ؾُض ؤخمض، ؤزغ الؿُاؾت الىِضًت كلى الىمى الاُخصاصي خالت الجؼاثغ    املصدر: ، الخٍِغ

غ الاُخصاصي 48ص  2017اللغبي اإلاىخض  .40ص 2008اللغبي اإلاىخض، الخٍِغ

مً زال٘ الجض٘و اجطح ؤن ملض٘ البؼالت زال٘ الؿىىاث الخمـ ألاولى كغي جغاظم ًٌي ؾىت              

وهى اهسٌاض  %13.4وهظا اهسٌاض ب  %12.30ؤصبذ  2006بال ؤهه ؾىت  %25.70ٔان ًِضع ب  2002

، زم اعجٌم ؾىت  بلى هاًت  زال٘ الؿىىاث اإلاىالُت  الاهسٌاضولٕىه كاوص % 13.8بلى 2007ملحىؾ ومِب٘ى

ضعث ب 2013 وطلٗ ٌلىص بلى جؼبُّ بغامج صكم ؤلاولاف الاُخصاصي، باإلطاًت بلى اللضًض مً  %9.8ُو

ل منها مخىظه بلى 4الخضابحر التي مً قإجها مٖاًدت البؼالت، واإلاخمشلت في  ُت الكول ٔو م حؿمى جُغ مكاَع

 ماًلي:كضة ًئاث مً البؼالحن وجخمشل ًُ

 ؛ESIL   الدكوُل اإلاإظىع بمباصعة مدلُت -

 ؛TUPHIMOPألاقوا٘ طاث اإلاىٌلت وطاث الٕشاًت اللالُت مً الُض اللاملت   -

 كِىص الدكوُل اإلاؿبّ؛ -

 1بغامج اإلاؿاكضة كلى بوكاء مِاوالث. -

ما ؤن ملض٘ البؼالت لم ًـل مىسٌع ًِض اعجٌم زال٘ ؾىت                2015وؾىت  %10.6بلى 2014ٓو

تها الجؼاثغ ابخضاء  مً ؾىت  %11.2بلى  بؿبب اهسٌاض ؤؾلاع البترو٘  2014وهظا عاظم بلى ألاػمت التي كًغ

التي ؤصث بلى جِلص اللىاثض البترولُت وبالخالي خص٘ى عجؼ في اإلاحزاهُت اللامت، ألامغ الظي اؾخضعى مً 

خىؿٍُ اللمىمي، وهى الظي ؤًض ى بلى اعجٌاق الحٖىمت الُِام بلضة بظغاءاث و التي مً بُنها ججمُض ال

صبذ  2016ملضالث البؼالت، ومم هظا اهسٌع ؾىت   .2017واعجٌم مغة ؤزغي زال٘ ؾىت  %10.3ٍو

 (% مئىيت وسبتالىحدة: )           (2017-2002البطالت في الجسائر ) : معدل10الشكل ركم                      

                                                           
 .143ؾابّ، صكصام لىقان، مغظم - 1
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. باالكخماصمً بكضاص الؼالبت  املصدر:  كلى ملؼُاث الجض٘و

 جحليم الىمى الاكخصادي: -3

ت هدى اُخصاص الؿَى وهظا ما هخج كىه               لِض مغ الاُخصاص الجؼاثغي بالٕشحر مً الخدىالث الجظٍع

كضم جدُِّ ملضالث همى مالثمت، ًِض بضؤ اللمل بالؿُاؾت الىِضًت مم مغخلت الاجٌاُُاث اإلابرمت مم 

الضولي، ولِض ؤوضحذ الخجاعب كلى ؤن جؼبُّ بغامج هظا ألازحر ًيخج كنها آزاع اهٕماقُت في  الىِضصىضَو 

الِصحر، وطلٗ مً مىؼلّ ؤن كمل الؿُاؾت الىِضًت كىضما جٕبذ الخطخم وجِلص مً العجؼ  ألاظل

 1اإلاالي، جاصي بلى اهسٌاض الِضعة الكغاثُت والبؼالت بؿبب جسٌُع اللملت الىػىُت.

                                 (2017-2002كخصادي في الجسائر ): معدل الىمى الا10الجدول ركم                 
 (% مئىيت وسبتالىحدة: )

 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 الؿىىاث

 2.1 2.4 3 2 5.1 5.2 6.9 4.7 ملض٘ الىمى

 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 الؿىىاث

 4 3.8 4.5 2.7 2.6 2.4 3 ملض٘ الىمى
غ ؤًاَ الاُخصاص اللغبي ،ؾبخمبر 139كلىاوي كمغ، ػعَ ؾُض ؤخمض مغظم ؾابّ ص املصدر:  . 37ص 2016، جٍِغ

بىاء كلى الجض٘و ًةهه ًمًٕ الِ٘ى بإن ملض٘ الىمى الاُخصاصي زال٘ الؿىىاث ألاعبلت ألاولى              

 2005و 2004زال٘ ؾىتي  %5وبِي في خضوص  %6.9بلى ملضله ما ٌؿاوي  2003كغي اعجٌاكا، ًٌي ؾىت 

وطلٗ عاظم اعجٌاق ؤؾلاع البترو٘ وؿهىع آلازاع الحُُِِت لبرامج الخلضًل الهُٕلي التي ُامذ بها الحٖىمت، 

خُض  2013بضؤ ملض٘ الىمى الاُخصاصي باالهسٌاض والخظبظب بلى هاًت ؾىت  2006لًٕ ابخضاء مً ؾىت 

                                                           
، مظٓغة ماؾتر،جسصص اُخصاص هِضي 2014-1990خالت الجؼاثغ  ، ؤزغ الؿُاؾت الىِضًت كلى الىمى الاُخصاصيكلىاوي كمغ، ػعَ ؾُض ؤخمض-1 

 .139، ظاملت جلمؿان، الجؼاثغ، ص 2016ومالي، 
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ٗ  %2.7بلى  2013لُصل ؾىت  2006ؾىت  %2ٔان  اصة الاؾدشماع وجدٍغ وطلٗ ؤن مىؼلّ الىمى ًإحي مً ٍػ

ّ اهتهاط ؾُاؾت هِضًت  ؤلاهخاظُتالؼاُاث  بكٖل مؿخمغ، وهظا ٌلجي جٌلُل الؼلب الٕلي كً ػٍغ

اث له زال٘ هظه الٌترة بيؿبت  ، 2012ؾىت  %8.89جىؾلُت، لًٕ ببلىن ملض٘ الخطخم ؤكلى مؿخٍى

 ؤلاهخاجيعى جؼبُّ ؾُاؾت هِضًت اهٕماقُت ؤي جِلُص حجم الؼلب الٕلي، ٓما ؤن ظهىص الجهاػ اؾخض

اصة الؼلب الٕلي ألامغ الظي وكضم مغوهخه مً قإهه ؤن ًجلل اللغض الٕلي ال ٌؿخجُب  بالىجحرة هٌؿا لٍؼ

اهسٌاض جطخم في الاُخصاص، وبالغهم مً الىطم الصلب الظي حلِكه الجؼاثغ بزغ ًيخج كىه خضور 

ؾىت  %4كاثضاتها البترولُت ًِض خِِذ ملضالث همى ملخبرة مِاعهت مم الؿىىاث اإلااطُت ًِض بلى همىها 

 . 2016ؾىت  %4و 2015ؾىت  %3.8و 2014

 وسبتالىحدة: )         (2016-2002الاكخصادي في الجسائر): جطىر معدل الىمى 11الشكل ركم               

 (% مئىيت

 
 

٘  املصدر:  .مً بكضاص الؼالبت بىاء كلى الجضو

 

 املاليت العامت: -4

ٌلخبر جدُِّ الخىاػن في اإلاحزاهُت اللامت للضولت مً ؤبغػ ألاهضاي التي حؿعى الؿُاؾاث الىِضًت              

اصة ؤلاًغاصاث اللامت لخىآب  بلى جدُِِها بالخلاون والخيؿُّ مم الؿُاؾت اإلاالُت، وطلٗ مً زال٘ ٍػ

ما ُامذ الجؼاثغ  ومىظ الشماهِىاث بلضة 1الىٌِاث اللامت بما ًدِّ ازخٌاء العجؼ  في اإلاىاػهت اللامت ، ٓو

آلُت صىضَو طبؽ اإلاىاعص لخخدٕم في عجؼ اإلاىاػهت بصالخاث بدُض كملذ الؿلؼاث اللمىمُت كلى وطم 

خِِها البترو٘ في الؿىىاث  ، وطلٗ بالىـغ بلى ؤلاًغاصاث التي2اللامت اإلادضص بِاهىن اإلاالُت الؿىىي 

 ن وكلُه الجض٘و الخالي ًىضح جؼىع جىاػن اإلاحزاهُت اللمىمُت للجؼاثغ.1اإلااطُت

                                                           
 .274ؾابّ، ص مدمض طٍُ هللا الِؼابغي، مغظم - 1
 .147ؾابّ، ص للماعة ظما٘، مغظم - 2
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)الىحدة: مليىن        (2017-2013الفترة ) : جىازن امليزاهيت العمىميت للجسائر خالل11الجدول ركم         

 دج(

 2017 2016 2015 2014 2013 البُان

الجباًت 

 البترولُت

3678131 3388355 2275132 1781100 2200120 

 3435374 3261122 2829602 2350018 2279415 اإلاىاعص اللاصًت

إلاًراداث 

 العامت

5957546 5738373 5104734 5042222 5635514 

 4591841 4591437 4617009 4494327 4131536 هٌِاث الدؿُحر

 2291373 2792212 3039322 2501442 1892595 هٌِاث الخجهحز

الىفلاث 

 العامت

6024131 6995769 7656331 7383649 6883214 

الرصيد 

 إلاحمالي

66585- 1257396- 2551597- 2341427- 1247700- 

ت  املصدر: م الخالي: 2016اإلاحزاهُت الخِضًٍغ ش html-budget-dz.com/budget/execution-https://www.conjoncture.2016، ؤهـغ اإلاُى ، جاٍع

  . 01/05/2018ؤلاػالق 

، 2017-2013ضة مً ًدبحن مً الجض٘و ؤن عصُض اإلاحزاهُت اللامت ًدؿم بالعجؼ زال٘ الٌترة اإلامخ             

ملُىن صط وهظا  1257396ًِضع ب  2014، ؤما ؾىت 2013ملُىن صط ؾىت  66585ًِض ُضع العجؼ ب 

غظم ؾببه بلى اهسٌاض الجباًت البترولي التي ُضعث ب   2014ملُىن صط ؾىت  3388355عجؼ ٓبحر ٍو

وخِِذ ما ُُمخه  2016بؿبب اهسٌاض ؤؾلاع البترو٘ في الؿَى الضولي، وواصلذ الاهسٌاض بلى هاًت 

ٔاهذ ػ ملُىن صط، 1781100 جي لٕنها لم ُلت هظه الؿىىاث ؤما اإلاىاعص اللاصًت ًِض  جخمخم بالتزاًض الخضٍع

 جخمًٕ مً جدُِّ الخىاػن في اإلاحزاهُت اللامت.

اصة بلى هاًت              ذ ٍػ ضعث ب  2015وبسصىص الىٌِاث اللامت ًِض كًغ  ملُىن صط 7656331ُو

اصة ملخبرة باإلاِاعهت مم ؾىت  ، وهظا اعظم بلى صلىبت الخدٕم في حجم الىٌِاث اللمىمُت التي 2013وهي ٍػ

جؼصاص جطخما ؾىت بلض ؤزغي، مما ٌؿخلؼم الىـغ في هجاكتها، باإلطاًت بلى اكخماص اإلاحزاهُت اللامت كلى 

ل العجؼ، وهي بًغاصاث هحر كاصًت با لىـغ إلاا ًخمخم به هظا اإلاصضع مً كاثضاث الجباًت البترولُت لخمٍى

خؿاؾُت كالُت إلاا ًدضر في الؿَى اللالمي مً جِلباث جمـ ؾلغ البرمُل، وجىلٕـ كلى بًغاصاث 

هىكا ما ًِض بلوذ  الاعجٌاقكاصث ؤلاًغاصاث مً الجباًت البترولُت بلى  2017، لًٕ ؾىت 1الجباًت البترولُت

، ؤما باليؿبت 2016ولٕىه ًبِى ملِ٘ى مِاعهت مم ؾىت  ملُىن صط وهظا جدؿً وؿبي 2200120ما ُُمخه 

 6883214كلى الخىالي وؤصبدذ جِضع ب  2017و 2016للىٌِاث اللامت ًِض جغاظلذ في ٔل مً ؾىتي 

 ملُىن صط.

                                                           
 .148ؾابّ، ص للماعة ظما٘، مغظم - 1

https://www.conjoncture-dz.com/budget/execution-budget-2016.html
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لا هٌظ صىضَو طبؽ اإلاىاعص ٔلُا بدل٘ى ؾىت               ٔان مخُى ما  بلضما  2017وججضع ؤلاقاعة بلى ؤهه ٓو

ٔان له الٌظل الٕبحر في حوؼُت العجؼ 1 2016ملُاع صًىاع في جهاًت صٌؿمبر  740لى ٔان ُاثمه ًب ، والظي 

 الظي لحّ باإلاحزاهُت اللامت للضة ؾىىاث.

 الىضعيت الىلدًت: -5

مليار  :)الىحدة(               2017-2012: جطىر الىضعيت الىلدًت للجسائر )12الجدول ركم                   

 دًىار حسائري(

 *2017 2016 2015 2014 2013 2012 الؿىىاث

 M2 11015.1 11941.5 13686.8 13704.5 13816.3 14405.8الٕخلت الىِضًت

مِابالث 

الٕخلت 

 الىِضًت

 

 

صافي ألاص٘ى  -

 الخاعظُت

 ُغوض بلى الضولت -

 ُغوض بلى ؤلاُخصاص -

 *خؿب آلاظا٘:

 ُصحرة 

 م و غ 

 *خؿب الِؼاق:

 كام 

 زاص 

  ؤلاصاعة

 اإلادلُت

 

 

14940.0 

 

3334.1- 

4287.6 

 

1361.7 

2926.0 

 

2040.2 

2247.0 

 

0.4 

15225.2 

 

3235.4- 

5156.3 

 

1423.4 

3732.9 

 

2434.0 

2722.0 

 

0.4 

15734.5 

 

1992.4- 

6504.6 

 

1608.7 

4895.9 

 

3382.3 

3121.7 

 

0.6 

15375.4 

 

567.5 

7277.2 

 

1710.6 

5566.6 

 

3688.2 

3588.3 

 

0.7 

12596.0 

 

2682.2 

7907.8 

 

1914.2 

5993.6 

 

3952.2 

3955.0 

 

0.6 

11487.3 

 

3065.0 

8465.4 

 

2030.8 

6434.6 

 

4164.9 

4299.8 

 

0.7 

 الىصاجم لإلػالق - الىصاجم

 الىصاجم ألظل -

4729.1 

3333.6 

5018.7 

3691.7 

5918.0 

4083.7 

5136.3 

4443.4 

4909.8 

4409.3 

5228.0 

4578.0 

م  ؤلاخصاثُتاليكغة املصدر:   .14-10، ص ص 2017، ؾبخمبر  39الشالزُت لبىٗ الجؼاثغ ُع

 لِض جمحزث الىطلُت الىِضًت للجؼاثغ بما ًلي:             

ذ اعجٌاكا زال٘ الٌترة  M2باليؿبت للٕخلت الىِضًت  - ًِض  2016، زصىصا ؾىت 2017-2002ًِض كًغ

 ؛ %1.76بملض٘ همى ملُاع صط، ؤي  13816.3بلى حجمها خىالي 

ذ اعجٌاق مؿخمغ بؿُؽ ابخضاء مً  - ، ًالىصاجم ألظل كًغ بلى هاًت  2012اعجٌاق في الىصاجم لضي البىْى

ذ اعجٌاق زال٘ الؿىىاث الشالر ألاولى، خُض خِِذ ؤكلى 2017 ، ؤما الىصاجم جدذ الؼلب هي ألازغي كًغ

ِضع ب  2014مبلى ؾىت  خه الٕخلت الىِضًت؛ملُاع صط وهظا عاظم بلى ا 5918.0ٍو  لخىؾم الظي كًغ

، 2016وصٌؿمبر  2014جضوي الىطلُت اإلاالُت الصاًُت للضولت اججاه الىـام اإلاصغفي، بحن جهاًت صٌؿمبر  -

 2682.2ملُاع صط( بلى مضًً صافي اججاه الىـام اإلاصغفي ) 1992.4اهخِلذ وطلُت الضولت مً صاثً صافي )

 ًلي: ملُاع صط ( وطلٗ بؿبب ما

 (؛2016وجهاًت صٌؿمبر  2014ملُاع صط جهاًت  3668جىء اإلالخبر إلاىاعص صىضَو طبؽ اإلاىاعص )*الل

                                                           
1
ٔا٘، مغظم  مدمض-   .12ؾابّ، ص لى
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ىت، للضًىن هحر الىاجحت للمصاعي اللمىمُت كلى  2016و 2015*بكاصة الكغاء في  مً ػغي الخٍؼ

 ملُاع صط(، مً زال٘ بصضاع  الؿىضاث؛ 767.1اإلااؾؿاث اللمىمُت )

 ملُاع صط(. 158.9ؤؾاؾا بلض آخخابهم في الِغض الىػجي ) *اعجٌاق ُغوض اإلاصاعي للضولت،

اصة  2014و 2013باليؿبت لصافي ألاص٘ى الخاعظُت ًِض امخاػث باالعجٌاق زال٘ ؾىتي  - هدُجت ٍػ

ّ اإلادغوُاث، ولٕنها جىسٌع ابخضاء مً صٌؿمبر  بىاُم  2015اخخُاػاث الصغي اإلادصل كليها كً ػٍغ

وهظا الاهسٌاض ٌلىص بلى جغاظم ؤؾلاع البترو٘ في هظه الٌترة ًِض  ملُاع صط 15375.4وجصبذ  2.28%

ت اؾخسضام اخخُاػاتها مً الصغي  جِلصذ كىاثض اإلادغوُاث مما اؾخلؼم ألامغ كلى الضولت الجؼاثٍغ

ٍ وواصل بلى ؾىت لخوؼُت العجؼ في اإلاحزاهُت اللامت،   ؛ %18.08بيؿبت  2016ًاالهسٌاض لم ًخُى

 %12.3بملض٘ همى  2017-2012اإلاىظهت لالُخصاص ًِض جمحزث باالعجٌاق كلى مضاع ًترة ؤما الِغوض  -

ذ اهسٌاض، ًالِؼاق الخاص 2017زال٘  ، وهظا ًض٘ كلى ؤن اإلاىاعص اإلاجملت مً ػغي البىْى ُض كًغ

 3955خصل كلى ما ًِاعب  2016ؤزظ وؿبت ٓبحرة مً مجمىق الِغوض اإلاىظهت لالُخصاص ًٌي جهاًت 

بلى ألاؾغ، لإلقاعة ًةن الِغوض بلى ألاؾغ جخمشل  % 7.4منها  2017ؾىت  %51.4بلى  %50ط بيؿبت ملُاع ص

لت ومخىؾؼت ألاظل، ؤماؤؾاؾا غي ُغوض عهىُت، ٓما ؤن ملـم الِغوض اإلاِض ٔاهذ ػٍى الِصحرة هي  مت 

ذ اعجٌاق  بلوذ وؿبت ، ولًٕ ًبِى جىػَم الِغوض اإلاىظهت لالُخصاص مؿخِغا وؿبُا، خُض ألازغي كًغ

لت ألاظل ما ًِاعب  ، وباليؿبت للِغوض الِصحرة ًِض بلوذ ما ًِاعب %76الِغوض اإلاخىؾؼت وػٍى

لت ألاظل اإلاىػكت، ؤما  %93.7ٓما ؤن البىْى اللمىمُت جمشل 24% مً بظمالي الِغوض مخىؾؼت وػٍى

 ؛2017ًت جها %48.6بلى  2016ؾىت  %50ًِض اهخِلذ مً خىالي الِغوض اإلاِضمت للِؼاق اللام 

ٔاهذ ؾىت  -  %26.8جِضع ب  2012اعجٌاق في خصت جضا٘و اللملت الىعُُت زاعط الىـام اإلاصغفي، ًِض 

، 2017زال٘ قهغ واخض صٌؿمبر  ملُاع صط 105، ولٕىه كغي اهسٌاطا بمبلى  2015جهاًت  %30لخصبذ 

اإلاخللِت بخىػحن  2017هدُجت وطم خحز الخىٌُظ لخللُمت بىٗ الجؼاثغ الصاصعة في ؤوازغ قهغ ؤٓخىبغ 

 1الىاعصاث مً الؿلم بهضي بُلها كلى الحا٘ وبالضًم اإلاؿبّ الخاص بها؛

ملُاع صط  833.1مِابل  2016ملُاع صط جهاًت  821وكلى مؿخىي الؿَى الىِضًت جغاظم الىِض اإلاصغفي بلى  -

ٔاهذ مجمضة جماما.2015جهاًت  ُت في الؿَى الىِضًت التي   2، وهى اهسٌاض زلّ خٓغ

ذ اعجٌاق بؿبب همى الٕخلت الىِضًت              سالصت ًةن ملضالث الخطخم كًغ وجدؿً  ،M2ٓو

اصة الاؾدشماعاث ألاظىبُت واإلادلُت وجضكُمها، للِظاء كلى البؼالت  الىطلُت الىِضًت ٓما ؤهه ًجب ٍػ

غظلها بلى خالت الخىاػن.  وجدُِّ همى اُخصاصي والظي بضوعه ًِلص مً العجؼ في اإلاىاػهت اللامت ٍو

 فعاليت السياست الىلدًت في جحليم الخىازن الخارجي: -3

ضًىكاث، لظلٗ حؿخسضم الؿُاؾت الىِضًت ٌكحر الخىاػن الخاعجي بلى جدُِّ الخىاػن في محزان اإلا             

، وبالخالي هخؼَغ بلى ؾلغ الصغي الجؼاثغي 1للالط ازخال٘ محزان اإلاضًىكاث واللىصة به بلى خالت الخىاػن 

 ومحزان اإلاضًىكاث.

                                                           
1
ٔا٘،-   .14ؾابّ، ص مغظم  مدمض لى

ذ مداًف بىٗ الجؼاثغ ؤمام اإلاجلـ الكلبي الىػجي ، - 2 م الخالي:12/04/2017جصٍغ ش https://www.elhiwardz.com، لإلػالق كلى اإلاُى ، جاٍع

 .14:30، كلى الؿاكت 20/03/2018ؤلاػالق
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  جطىر سعر الصرف الجسائري: -3-1

 1994الجؼاثغي ؾىت كغي ؾلغ الصغي جضهىعا مؿخمغا زاصت مم الخسٌُع الٕبحر للضًىاع             

ٖي وهظا بؿبب الكغوغ التي ًغطها  35خُض وصل بلى ما ًِاعب  %50والظي ُضع ب  صًىاع للضوالع ألامٍغ

م اإلاىظه.  2صىضَو الىِض الضولي والخد٘ى مً ؾلغ الصغي الشابذ بلى هـام الخلٍى

 ٔالخالي: والجض٘و ؤصهاه ًىضح جؼىع ملض٘ ؾلغ الصغي الجؼاثغي مِابل اللمالث الغثِؿُت وهى 

لجسائري ملابل العمالث الرئيسيت : املعدل السىىي لسعر صرف الدًىار ا13الجدول ركم                 

 ( 2017-2004خالل الفترة )

 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 الؿىت

 74.40 72.64 64.58 69.29 72.64 73.27 72.06 الضوالع

 99.19 101.29 94.86 94.99 91.24 91.30 89.64 ألاوعو

 *2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 الؿىت

 109.42 109.4 100.4 80.56 79.38 77.55 72.85 الضوالع

 120.77 121.17 111.44 106.91 105.43 102.16 102.21 ألاوعو
م  ؤلاخصاثُتاليكغة    املصدر:      م  ؤلاخصاثُت، واليكغة 20،ص 2017لبىٗ الجؼاثغ ، ؾبخمبر  39ُع          20، ص 2011، ماي 05ُع

خُض جغاوح  2011ُض كغي اؾخِغاعا بلى هاًت  جبحن مً الجض٘و ؤن ؾلغ صغي الضًىاع الجؼاثغي              

ٖي ومابحن 80و 72ما بحن  غظم طلٗ بلى همى  102و 91صًىاع مِابل الضوالع ألامٍغ صًىاع مِابل ألاوعو، ٍو

ٔاهذ  %95لتي بلوذ ما ًِاعب الصاصعاث مً اإلادغوُاث وا مً مجمىق الصاصعاث زال٘ جلٗ الٌترة، خُض 

كغي ؾلغ الصغي اهسٌاطا  2012هظه الصاصعاث اإلاصضع الغثِس ي لللملت الصلبت، لًٕ ابخضاء مً ؾىت 

ؤٌُل الضًىاع باهسٌاض  2017وطلٗ بؿبب هخاثج ألاػمت اإلاالُت اللاإلاُت التي بضؤث في الـهىع، وفي ؾىت 

وطلٗ جدذ طوؽ  2016ىت في ؾ %0.59مِابل اعجٌاق بىاُم %15.36ِابل اللملت ألاوعوبُت بىاُم ُُمخه م

 3ُمت ألاوعو مِابل الضوالع في ألاؾىاَ الضولُت.اعجٌاق ُ

 

 

 2017-2004والر و ألاورول الد: ًمثل جطىر سعر صرف الدًىار الجسائري ملاب12الشكل ركم               

                                                                                                                                                                                
ؼي كبض اإلاؼلب كبض الحمُض، - 1  .117 ، ص2013، الؿُاؾت الىِضًت واؾخِاللُت البىٗ اإلآغ
 .149ؾابّ،ص كصام لىقان، مغظم - 2

ٔا٘-3   .11، ص 2018، ًٌُغي 2017وجىظهاث  2016، الخؼىعاث الىِضًت واإلاالُت مدمض لى
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. املصدر:  مً بكضاص الؼالبت بىاء كلى ملؼُاث الجض٘و

 جطىر احخياطاث الصرف وجحليم الخىازن في ميزان املدفىعاث: -3-2

ذ ماقغاث الىاػن الاُخصاصي الٕلي هخاثج ظُضة ابخ             ما ؾمذ للجؼاثغ  2000ضاء مً ؾىت كًغ

م اخخُاػها مً الصغي ألاظىبي وهظا ما وضحه الجض٘و ؤصهاه.  بًغ

 : جطىر احخياطاث الصرف ألاحىبي ورصيد ميزان املدفىعاث للجسائر 14الجدول ركم                  

 مليار دوالر( )الىحدة:                        2017-2002خالل الفترة 

 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 الؿىت

اخخُاػي 

 الصغي ألاظىبي

23.94 32.92 43.11 56.18 77.78 110.18 143.10 148.91 

عصُض محزان 

 اإلاضًىكاث

3.66 7.47 9.25 16.94 17.73 29.55 36.99 3.86 

 *2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 الؿىت

اخخُاػي 

 الصغي ألاظىبي

162.22 182.22 190.66 189.75 178.94 144.13 114.1 103 

عصُض محزان 

 اإلاضًىكاث

15.6 20.141 12.057 0.133 5.881- 27.537- 26.031- 23.3- 

 ,Bulletin Statistique de la Banque D’Algerie, series Retrospectives, juin2012, p p87-88 :املصدر

Rapport de Banque d’Algerie2016, p40. 

ذ اعجٌاكا مؿخمغا بلى هاًت ؾىت               2012مً زال٘ الجض٘و ًخطح ؤن اخخُاػاث الصغي كًغ

كغي  2014والظي ٌلىص بلى جدؿً عصُض محزان اإلاضًىكاث هدُجت اعجٌاق ؤؾلاع اإلادغوُاث، وبدل٘ى ؾىت 

ها ؾَى الىٌؽ اللالمي ابخضاء مً  5.881حزان اإلاضًىكاث عجؼا ُضع ب م وطلٗ بؿبب الخِلباث التي كًغ

زان اإلاضًىكاث اؾخمغ والظي ؤصي بلى جغاظم اخخُاػي الصغي ألاظىبي، ومم اؾخمغاع العجؼ في مح2014ؾىت 
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ملُاع صوالع وطلٗ ًغظم بلى  16.8بلى مؿخىي الاهسٌاض  2017ًٌي ؾىت  ؤلاظباعي الاهسٌاض في الاخخُاػي 

 كاملحن:

 ملُاع صوالع؛ 23.3اهسٌاض ًللي في محزان اإلاضًىكاث بحجم  -

 ؤزغ حوحراث ؾلغ الصغي لللمالث ألاظىبُت )ألاوعو والضوالع ؤؾاؾا(. -

ملُاع  26.03ملُاع صوالع مِابل  23.3ُضع ب  2017عصُض محزان اإلاضًىكاث ُض ؤؿهغ عجؼا ؾىت لإلقاعة ًةن 

غظم طلٗ ؤؾاؾا بلى جِلص العجؼ في الحؿاب الجاعي ب 2016صوالع ؾىت   ملُاع صوالع. 4.69ٍو

خه ؤلاًغاصاث مً اإلادغوُاث، بال ؤهه ًجب بظ٘              وزالصت الِ٘ى بالىـغ للخدؿً اليؿبي الظي كًغ

م مً مؿخىي اللغض اإلادلي للؿلم، لظمان ُابلُت اؾخمغاع  ض مً اإلاجهىصاث مً ػغي الحٖىمت للًغ اإلاٍؼ

 محزان اإلاضًىكاث والحض مً جأٔل اخخُاػاث الصغي ألاظىبي.

زان املدفىعاث ًمثل جطىر احخياطاث الصرف ألاحىبي ورصيد مي :13الشكل ركم              

 )الىحدة: مليار دوالر(                2017-2002الجسائري 

 
 

. املصدر:  مً بكضاص الؼالبت بىاء كلى ملؼُاث الجض٘و

 : ألادواث املسخخدمت من طرف البىك املركسي الجسائري ملىاحهت ألازماث املاليتالثاوي املطلب

ت جلجإ بلى ألاصواث الخِلُضًت لؿُاؾتها الىِضًت في ؤصاء صوعها ؾىاء               ٍؼ ٔاهذ البىْى اإلآغ كاصة ما 

حللّ ألامغ  بالحٌاؾ كلى اؾخِغاع ألاؾلاع ؤو ملالجت ألاػماث اإلاالُت ٓما جٖىن ألاصواث الؿابِت الظٓغ 

ٍ ُىىاث اهخِا٘ الؿُاؾت الىِضًت كً الل ٌذ هظه مجضًت بطا لم جخُى مل، ؤما في خالت ما بطا جُى

ٔاهذ ال حلمل بكٖل ظُض ًةن ألاصواث الخِلُضًت جصبذ مدضوصة ؤو كضًمت  الِىىاث كً اللمل ؤو 

ت بلى اؾخلما٘ ؤصواث ؤزغي لؿُاؾتها الىِضًت ابخٕغتها خضًشا  ٍؼ الٌلالُت، ألامغ الظي ًضًم البىْى اإلآغ

 حؿمى باألصواث هحر الخِلُضًت.
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 سياست الىلدًت الخلليدًت وأسباب فشلها في مىاحهت ألازماث:أدواث ال -1

ت في ملالجتها لألػماث اإلاالُت التي جدضر               ٍؼ ؤصواث الؿُاؾت الىِضًت والتي حؿخلمل البىْى اإلآغ

مً ؤهم ما حؿخسضمه مً ؤصواتها ملضالث الٌاثضة الغثِؿُت وملض٘ الٌاثضة الظي جِغض به للبىْى 

ت، و  طلٗ كلى اإلاضي الِصحر ًلىض خضور جِلباث في ؤؾلاع الىٌؽ، ؤي في خالت اعجٌاق ألاؾلاع جلجإ الخجاٍع

الضولت بلى جؼبُّ ؾُاؾت مالُت اهٕماقُت بالخيؿُّ مم ؾُاؾت هِضًت اهٕماقُت ؤًظا، وطلٗ بدصجُم 

م ملضالث الٌاثضة، وطلٗ ألهه في خالت اعجٌاق ؤؾلاع الىٌؽ ؾِىلٕ ـ كلى اعجٌاق الؿلؼاث الىِضًت كلى ًع

ع كً ؤؾلاع الىٌؽ  اصة الخلٍى اإلاؿخىي اللام لألؾلاع والظي ًاصي بلى مؼالبت اللما٘ واإلاىخجحن بٍؼ

م مً ملضالث الٌاثضة الخخىاء  اإلاغجٌلت وبالخالي جدضر خالت جطخم، وكلُه جلجإ الؿلؼت الىِضًت بلى الًغ

 الخطخم.

ًالؿلؼت الىِضًت هىا جؼبّ ؾُاؾت جىؾلُت وطلٗ ؤما في خالت اهسٌاض ؤؾلاع البترو٘              

بخسٌُع ملضالث الٌاثضة هـغا لىِص ؤلاًغاصاث وػٍاصة الىٌِاث، وبالخالي ًهي جدخاط بلى مىاعص مالُت 

 لخوؼُت العجؼ الظي ؾُدصل في اإلاىاػهت اللامت.

ؼي في ملض٘ الٌاثضة الغثِ              س ي جازغ كلى الاُخصاص كبر ٓما ؤن الخوحراث التي ًدضثها البىٗ اإلآغ

 ُىاجحن عثِؿِخحن هما:

 كىاة معدل الفائدة وأسباب حعثرها: -أ

ئت ًىظض كلى مؿخىي ألاؾىاَ اإلاالُت كضص ٓبحر مً ؤؾلاع الٌاثضة، ًخللّ ٔل منها بمضة ملُىت              ًو

مًٕ الخلبحر كً ظمُم ملضالث الٌاثضة ًُما ٌؿمى بمىدجى  اإلالاصالث خُض ًدضص ملُىت مً اإلاِترطحن، ٍو

باليؿبت لٌئت ملُىت مً اإلاِترطحن ملض٘ الاُتراض إلاسخلٍ الٌتراث ) زالزت ؤقهغ، ؾخت ؤقهغ، ؾىت، 

 ؾيخحن، ككغ ؾىىاث....الخ(.

جيخِل الخوحراث اإلاسجلت في ملضالث الٌاثضة الغثِؿُت بلى الاُخصاص كبر مىدجى اإلالاصالث الظي             

ٔالخالي:ًخإزغ بشالزت كىامل عث  ِؿُت وهي 

لت ألؾلاع الٌاثضة؛ -  الخؼىعاث اإلاؿخِبلُت اإلاخُى

 خالت كضم الُِحن التي جازغ كلى الاؾدباُاث الخاصت باإلالضالث، -

ش اؾخدِاُها. - لت ألاظل باللغض والؼلب كلى الؿىضاث بازخالي جىاٍع  جخإزغ اإلالضالث ػٍى

            ُ ٍ  بكٖل ػبُعي في خالخحن هما: اللملىاة ملض٘ الٌاثضة كً ًمًٕ ؤن جخُى

ض ال ًمًٕ كىض هظا اإلاؿخىي بظغاء هي كىضما ًبلى ملض٘ الٌاثضة مؿخىي الصٌغ خُالحالت ألاولى: 

ٔان ملض٘ ، جسٌُظاث ألن ملض٘ الٌاثضة ال ًمًٕ ؤن ًٖىن ؾالب ٖىن لهظا الىطم ؤزغ ؾلبي زاصت بطا  ٍو

ت ُضعتها كلى الخإزحر في اإلالضالث اإلاؿبّ ؾالب، خُض جٌِض في هظه الحالت الخطخم  ٍؼ البىْى اإلآغ

مًٕ ؤن ًاصي طلٗ بلى اعجٌاق ملضالث الٌاثضة الحُُِِت، ما ُض  الحُُِِت بىاؾؼت اإلالض٘ الغثِس ي، ٍو

 ٌؿاهم في اهضالق صوامت اولٖاؾُت.

ؼي   الحالت الثاهيت: جسٌُع  ختى وبن لم ًبلى ملض٘ الٌاثضة مؿخىي الصٌغ ًِض ال ٌؿخؼُم البىٗ اإلآغ

دضر هظا الىطم كىضما ٌؿِؽ الاُخصاص خؿب صُوت الاُخصاصي "ُٓجز" في مصُضة  اإلالض٘، ٍو

الؿُىلت، ًٌترض في ألاوطاق اللاصًت ؤن ًاصي وظىص ًاثع في الؿُىلت صازل الاُخصاص بلى قغاء ؾىضاث، 
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هسٌع كاثض ما ًاصي بلى اهسٌاض ملضالث الٌاثضة، بال ؤن هظا اإلاُٖاهحزم ًخلؼل كً اللمل بطا ا

.  الؿىضاث ؤو بطا ػاصث زؼىعة ما بدىػتهم مً ؤص٘ى

ىدُجت لهظا الىطم لً ًٖىن هىاْ  ًٌظل اإلاخلاملىن الاُخصاصًىن في هظه الحالت الاخخٌاؾ بالىِىص ٓو

 اعجٌاق في ؤؾلاع الؿىضاث، وال اهسٌاض في ملضالث الٌاثضة.

 وأسباب حعثرها: الائخمانكىاة  -ب 

هـغا للضم ُضعة ٔل اإلاخلاملحن الاُخصاصًحن ) كاثالث وماؾؿاث( الىص٘ى بكٖل مباقغ بلى             

ألاؾىاَ اإلاالُت، ًةن ظؼء ٓبحر منهم ٌلخمض بكٖل عثِس ي كلى الِغوض البىُٕت وهى ما ًجلل مً ُىاة 

ملت لِىاة الِغوض البىُٕت ؤو الاثخمان مهمت ظضا الهخِا٘ الؿُاؾت الىِضًت، ٓما حلخبر هظه الِىاة مٕ

ملض٘ الٌاثضة خُض ؤن ملضالث الٌاثضة هي التي جدضص جٖلٌت اإلاىاعص التي جدصل كليها البىىْ بالِغب مً 

ل(، ًٖلما اعجٌلذ  ألاؾىاَ الىِضًت )كلى اإلاضي الِصحر( ؤو بالِغب مً ألاؾىاَ اإلاالُت )كلى اإلاضي الؼٍى

لما اُترطذ  لإلُغاضجٖلٌت مىاعص البىْى ٔلما ُل مُلها  بملضالث ًاثضة مغجٌلت، وهى ما ًاصي بلى ٔو

 الؼلب كلى الِغوض.اهسٌاض 

 للؿُاؾت الىِضًت بطا جإزحر كلى قغوغ الاُتراض وكلى حجم الِغوض اإلامىىخت في الاُخصاص.             

ٍ الىـام البىٖي كً اللمل  ٍ ُىاة الِغوض البىُٕت)الاثخمان( كً اللمل بكٖل ػبُعي إلاا ًخُى جخُى

ٍ في جضًِاث الِغوض هدى الاُخصاص، وكمىما ًدضر طلٗ بكٖل ػبُع ي، وإلاا ًٖىن هىاْ جباػا ؤو جُى

 في الحاالث الخالُت:

اإلاخللِت بالغهً اللِاعي( جسٌع مً ُاكضة عؤؽ مالها ومً حسجل البىىْ زؿاثغ )مشل الخؿاثغ إلاا  -

 ؛ؤلاُغاضمِضعتها كلى 

ض مً جغصص  ؤلاُغاضإلاا جخضهىع ألاوطاق الاُخصاصًت بكٖل ٓبحر ما ًجلل كملُت  - ٍؼ ؤٓثر مساػغة ٍو

 اإلاِترطحن؛

؛ - ض مً جٖلٌت مىاعص البىْى  إلاا جؼصاص خالت كضم الُِحن الاُخصاصي التي جاصي بلى اعجٌاق مىذ اإلاساػغ  وجٍؼ

ل البى - ٍ ؾَى ما بحن البىْى الظي ٌلخبر مصضع جمٍى ت كً اللمل بؿبب ًِضان الشِت إلاا ًخُى ْى الخجاٍع

 1بحن ألاػغاي اإلاخلاملت.

 ألادواث غير الخلليدًت للسياست الىلدًت: -2

ت كضة بظغاءاث هدُجت للصضمت البترولُت               ، بوغض اخخىاء 2014لِض اجبلذ الحٖىمت الجؼاثٍغ

ض قملذ ما  ًلي: آزاعها كلى ألاوطاق اإلاالُت اللامت ُو

اؾخسضمذ الحٖىمت الٌىاثع اإلاىظىصة في اإلاالُت اللامت واإلاخاخت في صىضَو طبؽ ؤلاًغاصاث للحض مً  -

 ؤزغ جغاظم ؤؾلاع الىٌؽ كلى الىمى؛

ٖي  - م خصُلت مضازُل الىٌؽ اإلاِىمت بالضوالع ألامٍغ ؾمدذ الجؼاثغ باهسٌاض ؾلغ الصغي، ٓةظغاء لًغ

لها بلى الضًىاع الجؼاثغي، ًللى ؾب ُل اإلاشا٘ ُام بىٗ الجؼاثغ بالؿماح للضًىاع  باالهسٌاض ب كىض جدٍى

                                                           
 .157 -156صص ؾابّ، مدمض ألامحن ولُض ػالب، مغظم - 1
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ٖي و ب  25% ، والوغض مً وعاء طلٗ هى الحض 2015مِابل ألاوعو زال٘ كام  %6.7مِابل الضوالع ألامٍغ

 مً الؼلب كلى الىاعصاث وجِلُل الظوىغ كلى الاخخُاػاث الضولُت؛

ض مً الخِضم في لخَٕغـ  2016اجسظث جضابحر خاؾمت في مىاػهت كام  - مؿاع الظبؽ اإلاالي كبر بخغاػ مٍؼ

غاث، خُض اهسٌظذ هٌِاث  جغقُض ؤلاهٌاَ، وزٌع الخٖالٍُ التي جخدملها اإلاالُت اللامت وجدُِّ ًو

 %3.3، ٓما اهسٌع جِضًغ محزاهُت الدؿُحر بيؿبت %8.8بيؿبت  2015مِاعهت بلام  2016محزاهُت 

ض قم%16واهسٌظذ محزاهُت الخجهحز ب  جي للىٌِاث هحر اإلاخٕغعة كبر ، ُو لذ جضابحر الخِكٍ ؤلالواء الخضٍع

م الترامىاي ومؿدكٌُاث ...( وجِلُص الىاعصاث مم ًغض عزص  الاؾدشماع جسٌُع  اللمىمي )ججمُض مكاَع

كلى مىخجاث منها الؿُاعاث والاؾمىذ، وزٌع الخىؿٍُ في الِؼاق اللام وجٌلُل كملُت  الاؾخحراص

م بلع الغؾىم  2016ؾىت، وفي ظاهب ؤلاًغاصاث اللامت ؤُغث مىاػهت  60بلض ؾً ؤلاخالت كلت الخِاكض  ًع

ُت ب  غض خَِى ظمٓغ قملذ ؤؾاؾا الغؾم كلى الُِمت اإلاظاًت كلى اؾتهالْ الٕهغباء واإلااػوث، ًو

  1كلى ؤظهؼة ؤلاكالم آلالي اإلاؿخىعصة. 15%

ت بال ؤن الجؼاثغ الػالذ حلاوي مً هِص الؿُىلت لحٖىمكلى الغهم مً ؤلاظغاءاث التي ُامذ بها ا             

ٔاهذ حلخمض لعجؼ اإلاؿخمغ في اإلاحزاهُت اللاموا ت للضولت باإلطاًت بلى هٌاط صىضَو طبؽ ؤلاًغاصاث الظي 

كلُه في حوؼُت عجؼها، ومم اؾخمغاع اهسٌاض ؤؾلاع البترو٘ وكضم جدؿنها جدخم ألامغ كلى الحٖىمت 

ت اللجىء بلى آزغ خ ل هحر الخِلُضي الظي عؤث ًُه ؤملها الىخُض للخغوط مً ألاػمت الجؼاثٍغ ل وهى الخمٍى

 الحالُت. 

التي جىص  45في اإلااصة  90/10وفي هظا ؤلاػاع لجإث الجؼاثغ بلى حلضًل ُاهىن الىِض والِغض              

ىت اللمىمُت بإٓثر مً  ؼي بخوؼُت عجؼ الخٍؼ في الِاهىن الجؼاثغي(،  %10كلى: ) ؤهه ال ٌؿمذ للبىٗ اإلآغ

 2ؾىىاث ٓةظغاء اؾخصىاجي. 5، وإلاضة 45وهى حلضًل ظؼجي ووُتي ًمـ ماصة واخضة ًِؽ هي اإلااصة 

              ّ ىت اللمىمُت مباقغة، كً ػٍغ ض مً ًهظا ؤلاظغاء ؾمذ لبىٗ الجؼاثغ بةُغاض الخٍؼ ػبم اإلاٍؼ

ل عجؼ اإلاحزاهُت، وق ل الصىضَو الىػجي ألاوعاَ الىِضًت صون حوؼُت لخمٍى غاء اإلاضًىهُت الضازلُت، وجمٍى

ل هحر الخِلُضي بلى هاًت  ض مً  2019لالؾدشماع، خُض جِضع خاظُاث الخمٍى ملُاع صًىاع، ؤي ما  2965بإٍػ

ىت اللمىمُت، وجىظه لخوؼُت  25ٌلاص٘  ملُاع صوالع، وهي ُُمت ألامىا٘ التي ؾُِغطها بىٗ الجؼاثغ للخٍؼ

، وؤن طلٗ 2019ملُاع صط  580و  2018ملُاع صط في  1.815و  2017ملُاع صط ؾىت  570العجؼ  اإلاِضع ب 

ؾُٖىن مصاخبا إلاسؼؽ كمل الحٖىمت الظي ًخظمً بصالخاث اُخصاصًت ومالُت جخظمً همى للىاجج 

 الضازلي الخام زاعط اإلادغوُاث.

ل هحر الخِلُضي              بكٖل  2017الظي صاصَ كلُه مجلـ الىػعاء في ؾبخمبر ًاللجىء بلى الخمٍى

ل حهضي بلى  خصغي ؤهه ؾِخىظه بلى محزاهُت الاؾدشماع للضولت ولِـ هدى هٌِاث الدؿُحر، وؤن هظا الخمٍى

ل ًمًٕ  جٌاصي جغاظم الىمى الظي ُض ًٖىن زؼحرا لِـ ًِؽ اُخصاصًا بل اظخماكُا ؤًظا، ًهظا الخمٍى

ؼي ؤن ًخضزل م ىت، ؤص٘ى مظمىهت لضي البىٗ اإلآغ باقغة لكغاء زالزت مىخجاث هي ؾىضاث الخٍؼ

                                                           
1
 .5-4ؾابّ، ص ص كبض الحمُض مغهُذ، مغظم  - 

ش ؤلاػالق https://www.elkhaleejonline.net، كلى الغابؽ الخالي:بحن خل ألاػمت وحلُِضهاػباكت ؤوعاَ الىِض في الجؼاثغ ًاؾحن بىصهان، - 2 ، جاٍع

 .13:48، كلى الؿاكت 08/04/2018
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ٔاث، صًىن مخلثرة لضي البىْى ألاولُت، وطلٗ في قٖل ُغوض مباقغة بحجم ٓبحر  وإلاضة مدضوصة  الكغ

ؼي وحسجل الِغوض طمً الخصىم، ٓما ؤن البىٗ  خُض حلخبر  جلٗ اإلاىخجاث طمً ؤص٘ى البىٗ اإلآغ

غ للحٖىمت ؾ ؼي ؾًُى كتر ي صًىجها لضي اإلآغ ىت إلاضة زمـ ؾىىاث َو ُىلت ٓبحرة لِاء ؾىضاث الخٍؼ

ىت ؾُاصًت  البىْى ألاولُت لِاء ؤؾلاع ًاثضة ُابلت للخٌاوض جىؼلّ مً الصٌغ، وما صامذ ؾىضاث الخٍؼ

 ًهي ؤص٘ى مظمىهت واللملُت بغمتها كملُت هِضًت ٓباقي كملُاث الجهاػ اإلاصغفي.

غطُاث جسص ماقغاث الاُخصاص الحُِِي وهي ًهظا الىىق مً ا             للملُاث لضًه قغوغ ًو

ؼي، كملت وػىُت مؿخِغة بٌظل مخاهت الاُخصاص، جطخم  اخخُاػي هِضي مِبى٘ لضي البىٗ اإلآغ

با مً  با مً الصٌغ، ػلب صازلي طلٍُ اإلاغوهت ٍُغ با مً الىاخض، ؾلغ ًاثضة مضًغ ٍُغ مىسٌع ٍُغ

ىص ؤي ٓؿاص للضة الصٌغ ما ٌلٕـ وطلُت ازخال٘ مُا ، جـهغ لىا في قٖل ٔع خت هاظمت كً ُىاكض الؿَى

ل هحر الخِلُضي هى خٌؼ الؼلب % 1و 0ؾىىاث ؤي همى بحن  ، ًلىضما جخإمل الكغوغ جغي بإن هضي الخمٍى

الضازلي لألكىان الاُخصاصًحن ؤي الحٖىمت، اللاثالث واإلااؾؿاث كلى الِضعاث الٖامىت في الاُخصاص وال 

ل اإلاحزاهُت بال في الكّ الخاص بخكالُت له  ِت جم اؾخلمالها مً  1اللام باإلهٌاَمٍى ، ٓما ؤن هظه الؼٍغ

ُٕت التي مٕىتها مً جٌاصي اجهُاع اُخصاصها ؾىت  وحؿمى بالدؿُحر  2008ُبل مً ػغي الحٖىمت ألامٍغ

 الٕمي.

ما ؤن م            م ٓو البالص وكضم اللجىء للمضًىهُت الخاعظُت  مضا زُلً بحن ؤلاظغاءاث اإلاللً كنها لًغ

، ًهى ًخمشل في بصضاع %5بيؿبت ًاثضة جصل بلى  ؤلؿىضي، بػالَ الِغض 2019والتي ًمخض جؼبُِها بلى 

ل اؾدشماعاتها، وحلض هظه  ت زاصت ؤو خٖىمُت ؾىضاث للخضا٘و بهضي الحص٘ى كلى ؤمىا٘ لخمٍى قٓغ

ت اإلاصضعة لها في كملُت الِغض ٓما ُض بلوذ ألامىا٘ اإلادصل كليها  ،2الؿىضاث صًً كلى كاجّ الكٓغ

 ملُاع صط. 580للىمى الاُخصاصي  ؤلؿىضي

ٓما ُض جم اللجىء بلى مجمىكت مً ألاصواث الىِضًت واإلاالُت مً ؤظل حلبئت مىاعص بطاًُت، منها            

ىت اللمىمُت  ، 2016ملُاع صط في  919و 2015في  ملُاع صط 610ؤمىا٘ صًم ًىاثض بىٗ الجؼاثغ للخٍؼ

ىت اللمىمُت)  (،  2016ملُاع صط في  280و 2015ملُاع صط في  276وحؿبُِاث مً بىٗ الجؼاثغ لٌاثضة الخٍؼ

ِي للخىمُت ب  اصة كلى ُغض زاعجي لضي البىٗ ؤلاًٍغ  3ملُاع صط. 105ٍػ

 سعر إعادة الخصم:  -

ت  وهى بمشابت ًاثضة ًدؿم بها             ؼي ألاوعاَ اإلاالُت والتي جِىم باُخؼاكها البىىْ الخجاٍع البىٗ اإلآغ

م ملض٘  ؼي ُام بًغ للحص٘ى كلى اخخُاػاث هِضًت ظضًضة حؿخسضمها ألهغاض الاثخمان، ًالبىٗ اإلآغ

م وؿبت الؿُىلت  2017ؾىت %3.75بلى  %3.5وؿبت بكاصة الحؿم مً  الىِضًت مً زال٘ جِلُص وطلٗ بًغ

ام بسٌظها الؼلب كلى الِغوض  وزٌع وؿبت الخطخم مم الللم ؤهه جم حلضًل هظه اليؿبت مً ُبل ُو

                                                           
ل هحر الخِلُضيمصُؼٌى بكحر، - 1 ش https://www.babalweb.net، كلى الغابؽ الخالي:الخمٍى  . 13:00، كلى الؿاكت 07/04/2018، بخاٍع
ش https://www.aljazeera.net، كلى اإلاىُم الخالي:في الجؼاثغ ؤلؿىضيكغاُُل جىاظه هجاح الِغض ًاؾحن بىصهان، - 2 ، كلى 07/04/2018، بخاٍع

 .12:43الؿاكت 
3
ىت اللمىمُت، -  ل هحر الخِلُضي ؤصاة ًلالت بطا ؤخؿً اؾخواللهاًُصل جضهِذ، مضًغ الخٍؼ م الخالي:         الخمٍى               ، كلى اإلاُى

https://www.el-massa.com ش الاػالق  .10:15، كلى الؿاكت 07/04/2018، جاٍع
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، وطلٗ للِظاء كلى ؤػمت الؿُىلت التي 2004وطلٗ للمغة ألاولى مىظ كام  2016ؾىت  %3.5بلى  %4مً 

ُت في الجؼاثغ بٌلل اعجٌاق الؼ  1لب كلى الِغوض.مؿذ اللضًض مً اإلااؾؿاث اإلاصًغ

 الاحخياطي إلاحباري: - 

ؼي كلى بظغاء ًخمشل في               ت اكخمض البىٗ اإلآغ غ الؿُىلت لضي البىْى الخجاٍع هـغا للضم جًى

ت للبىْى مً  بضاًت مً  %4بلى  %8جسٌُع وؿبت اإلاسؼون ؤلاظباعي لضي البىْى ؤو الاخخُاػاث ؤلاظباٍع

، خُض ؤصضع بىٗ الجؼاثغ حللُمت ظضًضة جىص كلى جسٌُع الاخخُاػي ؤلاظباعي، مسجال 15/08/2017

، خُض ُام البىٗ 2016بظلٗ اهسٌاض مدؿىؽ هى الشاوي مً هىكه بلض ؤلاظغاء ألا٘و الظي جم في ماي 

ؼي بخسٌُع وؿبت ؤلاظباعي مً   31/07/2017عة في الصاص 2017-04وظاءث الخللُمت  %8بلى  %12اإلآغ

ت 13/05/2014الصاصعة في  2014-02لخلض٘ وجخمم الخللُمت   .2اإلاخللِت بىـام الاخخُاػاث ؤلاظباٍع

ٔاهذ جدذ بػاع                ؤلاصالحباإلطاًت بلى ؤلاظغاءاث التي ُامذ بها الحٖىمت في اإلاجا٘ الىِضي التي 

م الؿَى اإلاالي، ل غ في الِؼاق البىٖي وجىَى جإث ؤًظا بلى مداولت بكاصة الخىاػن للمالُت اللمىمُت في والخؼٍى

 بػاع زالر مداوع:

 الخدٕم في الىٌِاث اللمىمُت وجغقُضها مً زال٘ الخِلُص ألاصوى في هٌِاث الدؿُحر؛ -

غ الجباًت  - جدؿحن كملُت جدصُل اإلاىاعص الجباثُت اللاصًت مً زال٘ كصغهت ؤلاصاعة الجباثُت وجؼٍى

غاءاث ظضًضة حؿمذ لإلصاعة الجباثُت بخدصُل ؤؾغق إلاؿخدِاتها، زال٘ كملُاث اإلادلُت ووطم بظ

غ هـام الغصض وملاُبت اإلادخالحن؛ بي ًظال كً جؼٍى  الخصحُذ الظٍغ

بصاعة ؤمالْ الضولت وطلٗ  جدؿحن حؿُحر ؤمالْ الضولت، ؤي اؾخٕما٘ كملُاث مسح ألاعاض ي وكصغهت -

ظا خص٘ى اإلاخلاملحن كلى اللِاع، ت للمىاػىحن ٓو غ كاثضاث الضولت وحؿهُل الصٌِاث اللِاٍع  بخؼٍى

 بصالح كملُاث الضكم اللمىمي؛ -

 3جىمُت الصاصعاث زاعط اإلادغوُاث. -

ؼ كغوض الخضماث البىُٕت مً زال٘ مؼالبت البى             ما ؾلذ الحٖىمت بلى حلٍؼ ْى بخِضًم ٓو

مىخجاث بىُٕت جخماش ى وخاظُاث وػلباث الؼباثً، وبصزا٘ كغوض ظضًضة ؤبغػها ؤلاًجاع اإلاالي واللغوض 

ل الاؾدشماعاث واعجٌاق  غ ؾَى عئوؽ ألامىا٘ والبىعصت بهضي جِضًم بضاثل لخمٍى اإلاالُت ؤلاؾالمُت، جؼٍى

 عئوؽ ألامىا٘.

 ألازماث املاليت:املطلب الثالث: إلاحراءاث الالزمت لخجىب 

باكخباع ؤن الجؼاثغ حلخمض في اُخصاصها كلى جصضًغ اإلادغوُاث وؤن هظه ألازحرة ُض حلغطذ              

ىق في  للٕشحر مً الخِلباث وؤجها لِؿذ كلى زباث ًةهه كلى الجؼاثغ ؤن جخسظ كضة بظغاءاث للحض مً الُى

 ًلي: ألاػماث وججىبها مؿخِبال، ومً ؤهم هظه ؤلاظغاءاث ما

                                                           
ش https ://www.alaraby.com.uk، كلى اإلاىُم الخالي:مداوالث إلاداصغة الخطخمخمؼة ٓدا٘، - 1  .16:26، كلى الؿاكت 09/04/2018، بخاٍع

مملُاع صوالع ُغوض بىُٕت صون هدُجت 75خٌُف صىالُلي، -2  ش https://www.elkhabar.comالخالي: ، كلى اإلاُى ، كلى الؿاكت 09/04/2018، بخاٍع

18:22. 
 .7-6، ص ص 10/09/2017مىخضي عئؾاء اإلااؾؿاث، ملغض الصحاًت، - 3
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غ ) بالكغآت مم الِؼاق الخاص( ُىاكض جىمُت اُخصاصًت مخىاػهت،  - بوكاء صىضَو ؾُاصي مٖلٍ بخؼٍى

لغي الصىضَو الؿُاصي  ًٖىن مضكىما بمجلـ مغاُبت ًخٖىن مً مجمىكت مً الخبراء والاُخصاصًحن، َو

ؿحر الاصزاع ا إلادلي لُخم اؾدشماعه في كلى ؤهه: " كباعة كً صىضَو للخىؿٍُ اإلاالي ًٖىن ملٖا للضولت َو

 جىؿٌُاث مخلضصة مً ؤؾهم وؾىضاث"، وإلوكاثه ًخؼلب الالتزام ب:

 * الدؿُحر الٌلا٘ والحٕم الغاقض؛

ت، والخسصص اإلاالي الهىضس ي، والدؿُحر الاؾتراجُجي؛  *حؿُحر وجُُِم اإلالًغ

  1*مغاكاة اإلاىاًؿت الضولُت في هظا اإلاجا٘.

ً ًهظا الصىضَو ؾُجلل              الجؼاثغ حؿخٌُض مً الٌغص الؿاهدت وهِص الؿُىلت لضي اإلاؿدشمٍغ

ّ ُىة الجظب في ؾَى  الظي ًمىلهم مً الاؾدشماع في الؿَى اإلاالي وهى ما ٌلٕـ الاؾخٌاصة مىه كً ػٍغ

 ألاؾهم.

م في الاُخصاص وػٍاصة  - اصة ملضالث ؤلاهخاظُتالخىَى كأل التي هي مٌخاح الِظاء كلى ٔل اإلا  ؤلاهخاظُت، ًٍؼ

الاُخصاصًت كلى خض حلبحر الحاثؼ كلى ظاثؼة هىبل في الاُخصاص "بصواعص بغاؾٖىث" الظي ًِ٘ى " ...ألامغ اإلاهم 

ٍُ لىا ؤن هضًم  التي حؿاكض  ... هي الحل لٖل اإلاكأل ...هي باإلهخاظُتهى كلى ؤي هدى ٌؿحر بهخاط الٌغص ٓو

م الضزل، وهي  ىي ملِكت ألاًغاص ًيها"، وفي ؾبُل جدُِّ هظا لض٘و ومؿخالتي جسلّ الٌَغ بحن اكلى ًع

 الخد٘ى اإلايكىص جخىاًغ الجؼاثغ كلى كضة مِىماث لخدُِّ الخىىق الاُخصاصي ؤهمها ما ًلي:

ض مً  ألاعاض ي الصالحت للؼعاكت واإلاىاعص ألاولُت مً هحر الىٌؽ والواػ، واإلاُاه وكضص الؿٖان وهظا ًٍؼ

م، ًشمت ُؼاكاث حؿخؼُم  الجؼاثغ ًيها اإلاىاًؿت، مشل جلٗ التي حلخمض كلى ًض كاملت ٓشٌُت زُاعاث الخىَى

حرة...، ولخدُِّ هظا الهضي البض مً جىاًغ بصاعة خٖىمُت ؾلُمت وهؼحهت كلى صعظت كالُت مً  ؤو مُاه ًو

مت الغقُضة وظىصة اإلااؾؿاث، والتي حلض قغوغ ؤؾاؾُت للىمى  الٌٕاءة بما ٌؿمذ بترؾُش مباصت الحٓى

ّ الِابل لالؾ اصة مهاعاث اللاملحن الظًً ًدخاظهم ؾَى اللمل كً ػٍغ خمغاع، بطاًت بلى اللمل كلى ٍػ

ت هي ؤؾاؽ الخىمُت الاُخصاصًت.   2جدؿحن ظىصة الخللُم، ًالخىمُت البكٍغ

م الاُخصاصي، ًهي جخمشل في الؼاُاث التي ًىم الحص٘ى  - اللجىء بلى الؼاُاث اإلاخجضصة في بػاع الخىَى

التي ال ًمًٕ ؤن جىٌظ ؤو جؼو٘ وجخمشل ؤؾاؾا في:  التي جخجضص، ؤي اإلاىاعص اإلاىاعص الؼبُلُت كليها مً مسخلٍ

ت  ت، ػاُت الهُضعوظحن، الؼاُت الحغاٍع اح، الؼاُت اإلااثُت، اإلاصاصع البدٍغ الؼاُت الكمؿُت، ػاُت الٍغ

، والؼاُت الىىوٍت، وج ت وؤلاًشاه٘ى ُت، الؼاُت اإلاؿخمضة مً الؼاُت الحٍُى مخاػ هظه الؼاُاث بإجها الجًى

هحر ملىزت وهحر هاطبت، ًخىمُت الؼاُاث اإلاخجضصة في الجؼاثغ جدـى باهخمام زاص مً ػغي الؿلؼاث 

اللمىمي التي حؿعى إلكؼاء صًلت ظضًضة لهظا الِؼاق ٓبضًل للؼاُاث ألاخٌىعٍت، ولخىٌُظ وجدُِّ 

ظهؼة اللاملت في هظا الِؼاق وبػالَ ةوكاء اللضًض مً ألا وؤهضاًها اإلادضصة، قغكذ الحٖىمت بمسؼؼها 

م هامت، ؤهمها  م ًُما ًلي:3البرهامج الىػجي للؼاُت اإلاخجضصةمكاَع ما جخمشل ؤهم هظه اإلاكاَع  ، ٓو

 

                                                           
 .98ؾابّ، ص خمؼة بللي، بال٘ مكللي، مغظم - 1
2
 .7-6ؾابّ، ص ذ، مغظم كبض الحمُض مغهُ- 

ىم ٔلشىم، مغظم  - 3 ت ًاػمت، مُغ  .29-28ؾابّ، ص ًُى
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 الل الطاكاث املخجددة في الجسائر: أهم مشاريع اسخغ15الجدول ركم                          

م اإلاكغوق  الِضعة الخٖلٌت الكغآت اإلاُى

مدؼت هجُىت 

للؼاُت 

 الكمؿُت/الواػ

قغآت  خاس ي الغمل

ت/بؾباهُت  NEAL/ABENERظؼاثٍغ

ملُىن  315

 ؤوعو

 مُواواغ150

ؤ٘و خـحرة 

اح  لؼاُت الٍغ

ُصغ ٓحرجً 

 ؤصعاع

ت الٌغوؿُت ملُىن  Vergnet 13.56الكٓغ

 ؤوعو

 مُواواغ 10

مصىم وخضاث 

الؼاُت 

الٕهغوطىثُت 

ُب ألالىاح  وجٓغ

 الكمؿُت

اإلاىؼِت 

لصىاكُت ا

 الغوٍبت

SPA/EPE 42000 ًغق ؾىهالواػ 

 ملُىن صط

41800 

 واغ/ؾىت

ُت الاؾدشماع، ص  املصدر: ٔالت الىػىُت لتُر ىم ٔلشىم، اإلاغظم الؿابّ، كً الى ت ًاػمت، مُغ  .29ًُى

 حصجُم الاؾدشماعاث ألاظىبُت اإلاباقغة إلاا لها مً ؤهمُت في جىؿٍُ الخٕىىلىظُا الخاصت؛ -

 الجهىي والِاعي لالؾخٌاصة مً الخجغبت والٌٕاءة والخسصص؛ِىص الكغآت في ؤلاػاع ؤلاُلُمي، ببغام ك  -

 وظىص حلمُّ ؤلاصالخاث وججؿُضها بوغض تهُئت مىار اؾدشماعي مىاؾب؛  -

ؼ ظاطبُت ؤلاُلُم الخجاعي في ؿل الاهٌخاح  - ت مً قإجها حلٍؼ طغوعة مؿاهمت الجؼاثغ في الخٕخالث الجهٍى

ًُترجب كىه ؤزغ بًجابي كلى مؿخِبل الاؾدشماعاث ألاظىبُت، وبالخالي ًخذ آًاَ ظضًضة لخؼىع  الاُخصاصي

 الاُخصاص الجؼاثغي.

 الخحدًاث التي جىاحه السياست الىلدًت الجسائريت:املطلب الرابع: 

ُلُلت هىاْ مجمىكت مً الخدضًاث التي جىاظه الؿُاؾت الىِضًت في الجؼاثغ ججلل مً ؤصواتها            

 الٌاثضة ومدضوصة ألازغ والتي مً بُنها ما ًلي:

 وجخمشل ًُم ًلي:الاهخلاداث املىحهت ألدواث السياست الىلدًت:  -1

 مً بحن كُىبه ما ًلي:سعر الفائدة:  -أ

ؼي ؤو الؿَى  ؤصبدذ - لُت ضخمت مما ًِلل لجىئها بلى البىٗ اإلآغ ت جدخىي مىاعص جمٍى البىْى الخجاٍع

 الىِضًت للحص٘ى كلى مىاعص هِضًت بطاًُت؛

بن جإزحر ؾلغ الٌاثضة كلى الؿُاؾت الىِضًت لِـ هام، ألن اإلاضزغ اإلاؿخِبلي ًخإزغ بغبدُت الاؾدشماع ومضي  -

 اع، وال ًخإزغ بؿلغ الٌاثضة؛جٌائله لُخجه لالصزاع ؤو الاؾدشم

وؿبُا لخٌع جٖلٌت اُتراطها مً زال٘  جمُل الؿلؼاث الىِضًت بلى الاخخٌاؾ بؿلغ ًاثضة مىسٌع -

 الضًً اللام؛

ؤزبدذ الخجغبت ؤن اؾخجابت ُغاع الاُتراض لؿلغ الٌاثضة ُلُلت ظضا في الض٘و الىامُت، للضم وظىص  -

ت ؤي للضم وظىص بضًل ملِ٘ى لالُتراض مىه  بط ؤن اإلاغابحن ؤؾىاَ هِضًت مىـمت زاعط البىىْ الخجاٍع

 ها لألًغاص؛زاعط هؼاَ الىـام اإلاصغفي ًدصلىن كلى ؤؾلاع مغجٌلت ظضا كلى الِغوض التي ًِضمىج
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ت باليؿبت لألؾلاع، خُض جِاوم  - جإزحر ؾلغ الٌاثضة طلٍُ كلى ألاؾلاع بٌلل الاخخٖاع واإلاىاًؿت الاخخٖاٍع

ت زٌع ألاؾلاع في خالت زٌع جٖلٌت الاثخمان، ٓما جِاوم هِاباث اللما٘ جسٌُع  اإلااؾؿاث الاخخٖاٍع

كلى الاؾدشماع بال في خاالث الاعجٌاق الٕبحر  ألاظىع، ٓما ؤهه ال ًمًٕ ؤن ًمشل ؾلغ الٌاثضة ُُضا ملمىؾا

اث بالوت للخإزحر كلى  وهى ما ًخلاعض مم جٖلٌت الضًً اللام الحٖىمي، ٓما ال ًمًٕ زٌظه بلى مؿخٍى

ً وطلٗ بؿبب ًش الؿُىلت؛  ُغاعاث اإلاؿدشمٍغ

ٔان مىسٌع  - ٔان ؾلغ الٌاثضة مغجٌم كاُب ؤصحاب اإلاكغوكاث وؤكاَ الاؾدشماع وبن  ٔان كِىبت بطا 

ً، وؾاهمذ في جٌاوث الضز٘ى والثرواث ٓما شجم الاُتراض مً ؤظل الاؾتهالْ وولض طوىػا  للمضزٍغ

 1جطخمُت ووكؽ الاؾدشماعاث هحر اإلاىخجت وكملُاث اإلاظاعبت.

 السىق املفخىحت: -ب

اليكاغ في ُلت ظضواها في الحض مً الخِلباث الاُخصاصًت وزاصت في الض٘و طاث الىـام اإلاصغفي مدضوص  -

 ألاؾىاَ اإلاالُت؛

ُض جخلغض لبلع ؤلاظغاءاث اإلالآؿت لها مً ُبل ألاًغاص واإلااؾؿاث مما ًدض مً ًلالُتها، مشال في  -

ؼي بكغاء الؿىضاث وهظا مً ؤظل ضخ الؿُىلت، ًُِىم ألاًغاص  خالت ملالجت ؤلاهٕماف ًِىم البىٗ اإلآغ

اصة ؤ  عصضتها صون الخىؾم في الاُغاض؛باالٓخىاػ بؿبب الخىي ؤو جِىم البىْى بٍؼ

ؼي كلى جدمل الخؿاثغ هدُجت بُله للؿىضاث بؿلغ مىسٌع في  - ٍ كلى ُضعة البىٗ اإلآغ بن ًلالُتها جخُى

خاالث الخطخم ولكغاثه لها بؿلغ مغجٌم في خاالث الاهٕماف،  ٓما ؤن هجاح كملُاث الؿَى اإلاٌخىخت 

ؼي مً ؾىضاث خ غ للبىٗ اإلآغ ٍ كلى ما ًخًى ٖىمُت مخٌاوجت آلاظا٘ جٌٕي إلخضار ألازغ اإلاؼلىب في جخُى

ؼي ٓمُاث ٓبحرة جٌٕي وجمٕىه مً الُِام  غ للبىٗ اإلآغ ، بط ًخلحن لىجاح هظه الؿُاؾت ؤن ًخًى الؿَى

ذ اإلاىاؾب؛  بالضوع اإلاؼلىب في الُى

ظغاءاث التي حهضي الحالت الىٌؿُت للمخلاملحن في ؾَى ألاوعاَ اإلاالُت والىِىص ؤزغها في ججاوبهم مم ؤلا  -

ت ؼي ؤو ؤلاظغاءاث التي جدبلها البىىْ الخجاٍع ، بط ُض حؿىصهم خاالث مً الخٌا٘ئ جضًلهم بليها البىٗ اإلآغ

  .للخىؾم في الاُتراض والاؾدشماع في خاالث عهبت البىْى في الحض مً طلٗ

 مً بحن الاهخِاصاث اإلاىظهت بلى هظه الؿُاؾت ما ًلي: الاحخياطي إلاحباري: -ج

لاث اإلاىـمحن وخاالتهم الىٌؿُت التي ُض جٖىن في هٌـ اججاه الؿُاؾت اإلاخبلت، ٓما ؤن  - ما ًخللّ بخُى

ٔاهذ  ت ُض جخسظ بظغاءاث مً قإجها الحض مً ًلالُت ؾُاؾت الغصُض الىِضي وزاصت بطا  البىْى الخجاٍع

ؼي مم اصة ؤعصضتها جدىػ ٓمُاث ٓبحرة مً الؿىضاث الِابلت إلكاصة الخصم لضي البىٗ اإلآغ ا ًمٕنها مً ٍػ

ت اؾخسضام ؤٓثر مً ؾُاؾت ملا  ٍؼ الىِضًت وبالخالي كضم زٌع الاثخمان، مما ٌؿخضعي مً البىْى اإلآغ

 ٓؿُاؾت ؾلغ الٌاثضة ؤو كملُاث الؿَى اإلاٌخىخت؛

ذ ختى ًخمًٕ مً الخصغي في  - ت مم الؿُاؾت اإلاخبلت ٌؿخوَغ بلع الُى بن ججاوب البىىْ الخجاٍع

ً ؤظل الىص٘ى بلى وؿبت الغصُض اإلاؼلىبت، ٓما ؤن ًلالُتها ُض جٖىن ؤبلى في خاالث الخطخم ألاص٘ى م

 كلى زالي خاالث الاهٕماف التي حلخمض ؤٓثر كلى ُغاعاث اإلاىـمحن وخالتهم الىٌؿُت اججاه ؤلاُغاض؛

                                                           
، اإلالخِى الضولي ألا٘و إلالهض الللىم الاُخصاصًت، بلىىان: ، الؿُاؾت الىِضًت طىابؼها ومىظهاتها في اُخصاص بؾالميكبض الحلُم كباصة ببغاهُم- 1

ؼ الجامعي هغصاًت،   .9-8، ص ص 24/02/2011الاُخصاص ؤلاؾالمي الىاُم وعهاهاث اإلاؿخِبل، اإلآغ
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ؿُت كلى كِلُت في محزاهُت البىْى وزؼؼها اإلاؿخِبلُت، ولها جإزحراث كٕ الاطؼغابٓما ؤجها جاصي بلى  -

ً كىض  كنها مما ًترجب كليها آزاع هٌؿُت كلى البىْى وألاًغاص وهظه آلازاع جِلل مً ًاكلُت  ؤلاكالناإلاؿدشمٍغ

 1الؿُاؾت.

اث وهظا عاظم بلى  لسىق الىلدي: لالاهخلاداث املىحهت  -2 ًىاظه الؿَى الىِضي في الجؼاثغ كضة ملُى

 كضة ؤؾباب مً بُنها ما ًلي:

اإلاجخمم الجؼاثغي اإلاؿلم، خُض ؤن الضًً ؤلاؾالمي ًدغم الغبا والخلامالث البىُٕت الِاثمت كلى ػبُلت  -

ؤؾاؾها مما ًجلل كملُت حصجُم الاصزاع  والِغوض مً هحر ظضوي في الؿُاؾت الىِضًت، ألن اإلاىاػً 

 ًخجىب البىْى ؾىاء في وطم الىصاجم ًيها ؤو ػلب الِغوض؛

ت، ػاص حجمها ختى ًِضث الجؼاثغ ملالم ؾُاصتها الىِضًت وؤصبدذ حلاؿم صوع وحجم الؿَى اإلا - ىاٍػ

حلاوي مً اػصواظُت الؿَى الىِضًت، ًهىاْ الؿَى الغؾمُت التي جخم حوؼُت ملـم ملامالتها بالىِىص 

ت التي جِام ًيها الصٌِاث اإلاهمت باللمالث ألاظىبُت ، ًإهلب اللملُاث جخم في الىػىُت وهىاْ الؿَى اإلاىاٍػ

ذ الغاهً لضًنها كغض هحر مدضوص بؿبب ضخامت لا ت وزاعط ؾُؼغة الضولت، ًٌي الُى ؿَى اإلاىاٍػ

ؼي ًةن  ، خؿب بخصاثُاث البىٗ اإلآغ ت زاعط البىْى ملُاع صط ؤي ما  3204الؿُىلت في الؿَى اإلاىاٍػ

با  ؛ 35ٌلاص٘ جٍِغ  ملُاع صوالع ًخم جضاولها زاعط البىْى

- ُ ؤٓثر ؤماها هـغا  ت ال جدـى بشِت اإلاخلاملحن ًهم ًخلاملىن هِضا ألجهم ًغوجهاكضم الشِت، ًاإلاىـىمت اإلاصًغ

ُت التي  ختراًُت، ٓما ًِض اإلاخلاملىن ؤصبدذ جاصي زضمت كمىمُت جٌخِغ لال لهكاقت اإلاىـىمت اإلاصًغ

ثر الشِت في اللملت الىػىُت هدُجت الاهسٌاض اإلاؿخمغ في ُُمتها ألامغ الظي ظللهم ًخجهىن لللمالث ألآ

 اؾخِغاعا؛

بي، ًالخلامل مم البىْى ًجلل الحؿاباث اإلاالُت للمخلاملحن الاُخصاصًحن مغاُب وزاطم  - التهغب الظٍغ

بت واإلاؿاثلت ت ظللهم للمداؾبت اإلاالُت ٓما ًٖىن زاطم للظٍغ ، وهـغا للدؿِب وؾُؼغة الؿَى اإلاىاٍػ

    ًخجىبىن الخلامالث البىُٕت.

 وجخمشل ًُما ًلي:الاهخلاداث املىحهت للدولت:  -3 

ُت في الجؼاثغ جاصي زضمت كمىمُت جسلى مً الاختراًُت؛ -  هكاقت الىـام اإلاصغفي، ًاإلاىـىمت اإلاصًغ

ىلت في اإلالامالث اإلاالُت ًلى ُُلت ألاصواث اإلاالُت، حلاوي اإلاىـىمت اإلاالُت مً ُلت ألاصواث البضًلت للؿ -

ٔاهذ مددكمت،  ؤزظها مشا٘ البؼاُاث الاثخماهُت ججض ؤن الجؼاثغ مخإزغة في هظا اإلاجا٘ وختى اإلاداوالث 

غ آلت ُغاءة البؼاُت لضي اإلادالث خُض ًجلل ال ملجى  غ البؼاُاث مً بلع البىْى ال جخًى ًلىض جًى

 لىظىصها؛

اخخُاػي الخُُِم كلى ؤؾاؽ اخخُاػي اللملت ألاظىبُت، ال ًمًٕ جىُِض الٕخلت الىِضًت كلى ؤؾاؽ  -

ض ٓمً مصضاُُت الؿُاؾت  ٔاهذ هظه الاخخُاػاث جضكم ؾلغ الصغي ًِؽ وجٍؼ اللملت ألاظىبُت، ًاألخغي 

 الىِضًت، ال ًمًٕ الاكخماص كليها ألجها جخمحز  بالخظبظب هدُجت لخظبظب ؤؾلاع البترو٘؛

                                                           
1
  .13 -12ؾابّ، ص ص كب الحلُم كباصة، مغظم  ببغاهُم- 
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ابت الضولت - ابت، مً زال٘ الىاُم اإلالاف ججض ؤن هىاْ هُاب قبه جام لُغ في الؿَى الىِضي  هُاب الُغ

ت.  1ألامغ الظي شجم جىامي وؾُؼغة الؿَى اإلاىاٍػ

 خالصت الفصل:

لِض حلغطذ الجؼاثغ في آلاوهت ألازحرة بلى ؤػمت زاهِت جمشلذ في اهسٌاض ؤؾلاع البترو٘ وطلٗ              

بٌلل كضة ؤؾباب منها ما هى ؾُاس ي وآزغ اُخصاصي، ًِض ؤزغث هظه ألاػمت كلى الاُخصاص الجؼاثغي 

ظلٗ باليؿبت للمحزاهُت  اللامت للضولت، بدُض سجلذ في ٔل مً محزاجها الخجاعي ومحزان اإلاضًىكاث عجؼا  ٓو

ٔاًت ؤلاظغاءاث التي عؤث ًيها الحل لهظه ألاػمت بطاًت بلى اؾخسضام ؤمىا٘ صىضَو  ًهظه ألازحرة اؾخلملذ 

وبىٌاطه لم ًبِى للجؼاثغ  2017طبؽ ؤلاًغاصاث، الظي ؿل ٌوؼي عجؼ اإلاحزاهُت اللامت بلى ؤن هٌظ ؾىت 

ل هحر زُاع آزغ في ؿل اؾخمغاع اهسٌاض ؤؾلاع البترو٘ ؾىي الل ل، وهى الخمٍى جىء بلى هىق آزغ مً الخمٍى

ٖا مً ُبل في ؤػمتها لؿىت  وبالغهم مً مساػغه بال ؤهه  2008الخِلُضي الظي ؾبّ وؤن اؾخلملخه ؤمٍغ

ٔافي وطلٗ بلض كضة بصالخاث ُامذ بها في اإلاجا٘ البىٖي الظي  ل  اإلاسغط الىخُض الظي ؾُدُذ للجؼاثغ جمٍى

 .45في اإلااصة  90/10لِغض جظمً حلضًل ُاهىن الىِض وا

ما ؤهه كلى الجؼاثغ ؤن جِىم ب             م اُخصاصها وطلٗ للخسلص مً الخبلُت لِؼاق اإلادغوُاث، ٓو دىَى

ىق في ؤػماث هٌؼُت مؿخِبال إبطاًت غه بما ٌؿمذ ؤن ًٖىن همى الاُخصاص  بلى  وطمان كضم الُى وجؼٍى

 اُخصاصها مخؼىع.

 

                                                           
 .56-55ؾابّ،ص ص هىام مىصٍ، لؼغف الىىعي، مغظم - 1
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 خاثمة:

ا الجصائس، ألنها مجمىعت مً هحعخبر الظُاطت الىلدًت مً ؤهم الظُاطاث الاكخصادًت التي  جدبع            

م الخدكم في العسض  الاطخلساز جخخرها الظلطت الىلدًت بغسض جدلُم  إلاحساءاث الاكخصادي، عً طٍس

 كمي.الىلدي وذلك باطخعمال مجمىعت مً ألادواث منها ما هى هىعي وآخس 

وكما ؤن الجصائس كد حعسطذ للكثير مً ألاشماث، وذلك مىر اللسن املاض ي بدُث ؤن حمُعها كاهذ             

عي بطافت بلى عدم  وحىد ؤطىاق مالُت مىفخدت على العالم جخعلم باملدسوكاث، وذلك كىن اكخصادها َز

عاوي منها الدول املصدزة الخازجي جخمخع بظُىلت و زئوض ؤمىال كبيرة، فخللباث ؤطعاز البترول التي ح

حعلذ 4102كد ؤزسث على الجصائس كثيرا، ففي آخس جللباث لها طىت  الاهخفاضخاصت عىد للبترول 

 بفعل آزازها علُه. الاكخصاد الجصائسي غير كادز على النهىض، وذلك

ه الصدمت وجخفف مً ظُاطت الىلدًت كد خاولذ بكل ؤدواتها املخاخت ؤن حعالج هروعلُه فال             

ل الغير الخللُدي الري جم اطخخدامه مً كبل  خدتها لكً لم حظخطع، فدفعها ألامس بلى اللجىء بلى الخمٍى

كا، ؤوزوبا، الُابان....  ..الخ، على السغم مً مخاطسها. العدًد مً الدول منها ؤمٍس

عؤن جخخلص مً الخبعُت الا لرلك على الجصائس و              ، ألهه ٌعخبر كخصادًت للمدسوكاث وذلك بالخىَى

  ؤفظل خل لخدلم مكاطب مالُت وخصاهت طد ؤشماث جللباث ؤطعاز البترول مظخلبال.

 الفزضيات: اختبار 

التي حاء فيها بإن الظُاطت الىلدًت حعخبر على ؤنها بحساءاث جلىم بها  الفزضية ألاولىبخصىص             

وذلك باطخخدام مجمىعت مً ألادواث واللجىء بليها في خال وكىع ؤشمت مالُت طُكىن ذو  ،الظلطت الىلدًت

 بتأكيد هذهفلد طمدذ لىا دزاطدىا  هدُجت مسطُت، ولكً بالخيظُم مع الظُاطاث الاكخصادًت الباكُت،

خُث جىصلىا بلى هدُجت مفادها ؤن الظُاطت الىلدًت فعالت في مىاحهت ألاشماث املالُت بمظاعدة  الفزضية،

 الظُاطاث الاكخصادًت الباكُت.

التي جلىل ؤهه للد ؤزسث ألاشماث املالُت التي خدزذ في طىق الىفط  للفزضية الثانيةؤما باليظبت             

فةهه ما  صائسي، والري سجل عجص في ميزاهِخه العمىمُت وهلص في الظُىلت،العالمي طلبا على الاكخصاد الج

ًمكً كىله خىل مدي صحت هره الفسطُت هى ؤهه كلما وكعذ ؤشمت في طىق الىفط العالمي طىاء مً 

ازجفاع لألطعاز ؤو اهخفاطها فهرا طُازس على الاكخصاد الجصائسي باعخبازه مصدز للبترول، وبالخالي فإي 

حعاوي مً حعلذ الجصائس  4102ي هرا الظىق طِىعكع بالظلب علُه، فأخس صدمت وكعذ طىتاخخالل ف

نها  .الفزضية هي أكيدةبشكل خاد، وعلُه فةن هره واهخفاض مداخُلها  عجص كبير في مىاٍش

التي حاء فيها بإهه ًمكً الخخلص مً الخبعُت الاكخصادًت  إلى الفزضية الثالثةبالسحىع            

ع الاكخصادي، فةن الصدمت البترولُت  م فخذ ؤبىاب الخىَى ؤزبدذ ؤهه ال ًمكً  4102للمدسوكاث عً طٍس

لت، بذا اعخمدث الدولت على مصدز واخد في جدصُل املداخُل  ألي اكخصاد ؤن ًكىن مظخلس  لفترة طٍى

ع الاكخصا وفيرة، وبالخالي فةن هره  ومداخُلدي ًجعل اكخصاد ؤي دولت ذو خصاهت كبيرة وعلُه فالخىَى

 الفزضية هي أكيدة أيضا.
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مً هرا البدث بإن الظُاطت الىلدًت حظخطُع معالجت بعع ألاشماث  الفزضية الزابعةحاء في            

ل املالُت التي جىاحهها وذلك باطخخدام ؤدواتها الخللُدًت وبن لم جكً لها فع الُت فةنها طخلجإ بلى الخمٍى

الغير الخللُدي، بال ؤن الىاكع كد بين لىا بإن كل الخدابير وإلاحساءاث املخخرة مً طسف البىك املسكصي 

الظُاطت وبالخالي ف، فلط فف مً خدة ألاشماثطىاء باطخخدام ألادواث الخللُدًت ؤو الغير الخللُدًت جخ

كخصادًت حظخطُع معالجهها كلُا، وبىاءا على ماطبم هلىل ؤن هره طاث الاباقي الظُاالىلدًت بالخيظُم مع 

     .الفزضية ال يمكن ثأكيدها بشكل كلي

 نتائج الدراسة:

مً خالل دزاطدىا و على ؤطاض املعلىماث املخدصل عليها مً مصادز مخخلفت جىصلىا في ألاخير بلى      

 الىخائج الخالُت:

 وذلك  الخإزير على الخغيراث التي جددر في الاكخصاد الكلي للجصائس الظُاطت الىلدًت ؤداة فعالت في

باطخخدام ؤدواتها املخخلفت، فهي جخميز دائما بدلىلها لجمُع املشاكل التي جددر وذلك بالخيظُم مع 

 الظُاطت املالُت؛

عي لرلك هى دائما عسطت لخللباث ؤطعاز البترول الغير مخىكعت؛  الاكخصاد الجصائسي َز

 ا ما جخجه ؤي دولت عىد وكىعها في ؤشمت مالُت بلى اطخخدام ؤدواث الظُاطت الىلدًت وخاصت معدل دائم

 الفائدة الري له جإزير كبير وفعال خاصت على الخضخم؛

  ،ت ؤن جىاحه حمُع ألاشماث املخعللت بالبترول التي مسث مً كبل اطخطاعذ الظُاطت الىلدًت الجصائٍس

وهخائجه على الاكخصاد الىطني، فكاهذ مً بين  4102طعس البترول طىت وخير دلُل على ذلك اهخفاض 

ل الغير الخللُدي  الري  الحلىل التي اجبعهها الظُاطت الىلدًت بعد فشل ؤدواتها الخللُدًت اللجىء بلى الخمٍى

د مً ألاو س خل اعخبر كإخ زاق ؤمام الجصائس للنهىض باكخصادها، والري جمثل في طبع البىك املسكصي املٍص

ل الصىدوق  ىت العمىمُت، شساء املدًىهُت الداخلُت وجمٍى ل عجص الخٍص الىلدًت دون حغطُت وذلك لخمٍى

 .لالطدثمازالىطني 

 التوصيات:

 تي جم الخىصل بليها ًمكً بعطاء الخىصُاث الخالُت:ال بىاءا على الىخائج      

 ادة فاعلُت الظُاطت الىلدًت مً خالل وطع ؤطع مىطىعُت مً طسف مخخصصين  واكخصادًتٍش

 الىطني وطمان اطخلسازه؛ الاكخصادوخبراء اكخصادًين ومالُين مً ؤحل جيشُط 

 مً الخبراث و الكفاءاث و الخجازب؛ لالطخفادةبكامت شسكاث مخىىعت مدلُت ودولُت 

 س الظىكين املالي و الىلدي، كرلك طسوزة  املىظىمتاطخكمال بصالح العمل على املصسفُت واملالُت وجطٍى

 الخيظُم بين الظُاطخين املالُت و الىلدًت وذلك لظمان جدلُم الاطخلساز الىلدي واملالي؛

 ع الاكخصاد وذلك بدعم اللطاعاث خازج املدسوكاث لتركُت الاكخصاد الىطني،  إلاطتراجُجُتجىَى

 والخخلص مً جبعُخه للمدسوكاث.
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اتامللخص  

 

                                                                                                                                                                                                                                   لخ:         امل     

عزفت الجشائز عدة أسماث ماليت فمجملها كاهت جخص قطاع املحزوقاث، كىهه شدًد الحساسيت          

واعخمادها عليه بشدة، وهظزا لخكزار هذه ألاسماث فدائم ما حسخعين الجشائز ببنكها املزكشي ملعالجت هذه 

 ألاخيرة وجحقيق الاسخقزار املالي.

من أهمها معدل الفائدة غير التي قدًت الخقليدًت اث السياست النالبتروليت جعلت أدو  4102إال أن صدمت  

، مما اسخىجب على البنك املزكشي الجشائزي اسخحداث أدواث جدًدة واللجىء إلى الخمىيل الغير فعالت

 الخقليدي.

  املفتاحيةالكلمات 

مىيل الغير الخقليدي، السياست النقدًت، ألاسماث املاليت، البنك املزكشي الجشائزي، أدواث جقليدًت، الخ

 . 4102الصدمت البتروليت

SUMMARY : 

Algeria has known several financial crises, all of which were related to the hydrocarbons sector, 

being highly sensitive and heavily adopted, due to the recurrence of these crises, Algeria has 

always used its central bank to deal with the latter and achieve financial stability. 

However, the shock of 2014 has made traditional monetary policy tools, Effective which 

required the central Bank of Algeria to develop new tools and resort to unconventional 

financing. 

KEY WORDS: 
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